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Osobností města Holešova za rok 2013
se stal Ing. František Rafaja

Holešov - Vyvrcholením programu slavností
města Holešova - V. ročníku Dnů města Holešova
- bylo předání ocenění osobnostem města Holešova za rok 2013. Stalo se tak v sobotu 24. května v sala terreně holešovského zámku za účasti
mnoha významných a vážených hostů a zástupců
z partnerských měst Desiniče a Turčianských Teplic. Zastupitelstvo města schválilo dne 21. února
2011 zásady a pravidla pro udělování těchto oce-

nění. Podle nich byly ve stanoveném termínu doručeny na Městský úřad Holešov všechny nominace. V souladu s těmito pravidly poté zastupitelstvo
města vybralo a schválilo udělení ocení osobnostem města za rok 2013. Jedná se o ocenění dobrovolných aktivit těch spoluobčanů, kteří se nezištně
a významně podílejí na kulturním a sportovním
životě v našem městě.
Pokračování na str. 3 >>>
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Již tradiční součástí
Dnů města Holešova
je návštěva zástupců partnerských měst.
Letos sice kvůli eurovolbám přijely jen dvě
delegace – ze Slovenska a Chorvatska, ale ty
byly mimořádně silné a především významně
přispěly nejen k celkovému programu Dnů
města, ale také k pobavení a poznání mnoha
holešovských občanů.
Nejsilnější delegace – zcela zaplněný velký autobus – přijela z chorvatského Desiniče, jehož
vztahy s Holešovem jsou tradičně velmi vřelé.
Kromě vedení města, zastoupeného starostou
Zvonko Škreblinem a místostarostou Milivojem Dravincem, přijely dvě skupiny Chorvatů.
Poprvé se do Holešova podívali Kuburaši
– chorvatští ostrostřelci, kteří celý víkend zdobili Holešov svými parádními černo-červeno-zelenými uniformami a občas k pobavení
veřejnosti předvedli halasnou střelbu ze svých
mohutných historických pušek,
či spíš bambitek, nabíjených černým
a tudíž velice dýmícím prachem. Spolu
s nimi se rovněž většinou poprvé podívali
do Holešova členové folklorního souboru
Kulturno umjetničko društvo Horvatska, kteří
excelovali na sobotním folklorním odpoledni
typickou chorvatskou „jadranskou“ hudbou,
tak oblíbenou všemi českými návštěvníky
nádherných chorvatských pláží. A samozřejmě desiničtí Tamburaši, kteří již navštívili
naše město několikrát a svou veselou náladu
rozdávali nejen na folklorním festivalu,
ale i v mnoha holešovských hospůdkách
a předzahrádkách.
Pokračování na str. 3 >>>
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Fotoreportáž z V. ročníku Dnů města Holešova

Dny města Holešova byly zahájeny Nocí kostelů s programem

K oslavám patří tradičně také mše svatá za město Holešov a jeho obyvatele

V programu sobotního folklórního odpoledne vystoupilo několik stovek krojovaných dětí, mládeže i dospělých

Vrcholem programu Dnů města Holešova bylo slavnostní předání ocenění osobnostem a kolektivům města Holešova za rok 2013 s kulturním programem

Kulturní program městských slavností uzavřelo nedělní dopolední matiné Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky na nádvoří holešovského zámku
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Osobností města Holešova za rok 2013 se stal
Ing. František Rafaja
>>> Pokračování ze str. 1
Nejvyšší ocenění - Osobnost města Holešova za rok 2013 - udělilo zastupitelstvo Ing. Františku Rafajovi. Velkou pečeť města společně s gratulací převzal z rukou starosty města Holešova
Pavla Svobody.
Ing. František Rafaja – je výraznou osobností kulturního a veřejného života města Holešova. Má hluboký vztah k historii našeho města,
literatuře, hudbě a výtvarnému umění. Narodil
se v Holešově, kde celý život žije a působí. Před
listopadem 1989 působil v samizdatu, byl editor
a vydavatel vlastní samizdatové strojopisné edice,
ve které vydal téměř padesát titulů. Ve městě dále
připravil, organizoval a uvedl desítky kulturních
akcí, literárně-hudebních pásem, přednášek, koncertů a výstav. Bohatá je i jeho publikační činnost,
vydal na 350 studií a článků v regionálních i celostátních periodikách. V loňském roce se dožil
významného životního jubilea.
Osobností města Holešova v kategorii trenér či organizační pracovník za rok 2013 se stal
Mgr. Milan Krejčí. Pamětní list města Holešova
společně s gratulací převzal z rukou bývalého starosty a radního města Holešova PaedDr. Zdeňka
Janalíka.
Mgr. Milan Krejčí – působí již více než 50 let
v různých organizačních funkcích ve výboru fotbalového klubu v Holešově, působil také jako trenér a vedoucí družstva. Vede kroniku fotbalového
klubu. Jako učitel tělesné výchovy na základní
škole vedl žáky svým přístupem ke sportu a podílel se na různých sportovních akcích. Zejména je
nezapomenutelný v roli hlasatele při fotbalových
utkáních, při kterých svým komentářem provází
i v současné době.

republikové taneční soutěži Sedmikvítek, účastnil
se finále ČR v soutěži „Děti fitness aneb Sportem
proti drogám“. Vítězství si připsal i v soutěži Tancer Cup ve Zlíně. Tři hlavní ceny získal také v soutěži O zlatý klobouček. Stal se držitelem putovního poháru předsedy vlády ČR v oblasti tance.

mladší a 2. místo v kategorii duo s hůlkou junior starší. Na Mistrovství ČR mažoretek získala
2. místo v kategorii sólo s hůlkou a rekvizitami
junior mladší. Na Mistrovství Evropy mažoretek
získala 4. místo v kategorii sólo s hůlkou a rekvizitami junior mladší.

Osobností města Holešova za rok 2013
v kategorii jednotlivci za sportovní úspěchy od
20 let se stala slečna Hana Matelová. Ocenění jí
předala zastupitelka města Holešova Mgr. Jana
Slovenčíková.
Hana Matelová – je reprezentantka České
republiky ve stolním tenise. V roce 2013 dosáhla
těchto vynikajících úspěchů: na mistrovství ČR
v Teplicích získala celkem tři medaile, obsadila
1. místo ve dvouhře žen, 1. místo ve smíšené
čtyřhře a 2. místo ve čtyřhře žen. Na mistrovství
Evropy ve smíšené čtyřhře v tropických podmínkách rumunského města Buzau obsadila 3. místo.
Na mistrovství Evropy družstev žen v rakouském
městě Schwechat obsadila s reprezentací České republiky také 3. místo.

Osobností města Holešova za rok 2013
v kategorii jednotlivci za sportovní úspěchy do
20 let se stala Nikola Zlámalová. Ocenění společně s gratulací převzala od místostarosty města
Bc. Jaroslava Chmelaře.
Nikola Zlámalová – patří mezi nejlepší mažoretky v České republice. V roce 2013 dosáhla
těchto úspěchů: na mistrovství ČR v twirlingu
obsadila 2. místo v kategorii duo s hůlkou junior
starší a 5. místo v kategorii taneční sólo junior starší. Na Mistrovství ČR mažoretek získala 3. místo
v kategorii sólo s hůlkou a rekvizitami junior starší.
Na Mistrovství Evropy mažoretek získala 3. místo
v kategorii sólo s hůlkou a rekvizitami junior starší.
JZ

Osobností města Holešova za rok 2013
v kategorii osobnost v oblasti kultury se stal Ivo
Kurečka. Pamětní list mu předal místostarosta
města Mgr. Rudolf Seifert.
Ivo Kurečka – věnuje se popularizaci a prezentaci především klasické hudby. Vrcholem jeho
snah bylo založení Holešovského komorního orchestru, jehož je uměleckým vedoucím. Tvrdou
a obětavou prací se mu podařilo z tohoto orchestru vytvořit mimořádně kvalitní soubor, který
dosahuje skvělých výsledků při prezentaci hudby
nebo při zvyšování kulturní úrovně holešovského společenského života. HKO vystupuje nejen
v České republice, ale i v zahraničí.

Osobností města Holešova v kategorii osobnost v oblasti volnočasových aktivit za rok 2013
se stala Mgr. Ivona Vávrová. Ocenění převzala
z rukou zastupitele města Holešova Libora Lišky.
Mgr. Ivona Vávrová – působí na divadelní scéně města Holešova již téměř tři desetiletí.
Její jméno je neodmyslitelně spjato s Divadlem
6. května, jehož je uměleckou vedoucí. Již několik let je hlavní tahounkou holešovských ochotníků. Divadlo 6. května je součástí kulturních
akcí v regionu, ať je to ples, různá další vystoupení nebo divadelní přehlídky. Mezi další její záslužné aktivity patří práce s dětmi ve 3. Základní
škole v Holešově, kde vede velmi úspěšný divadelní kroužek.

Oceněným kolektivem působícím v oblasti
kultury či volnočasových aktivit za rok 2013 se
stal Holešovský chrámový sbor. Ocenění z rukou
zastupitele města Ing. Miroslava Strnada převzal
jeho umělecký vedoucí Jan Kotas.
Holešovský chrámový sbor – je volné sdružení holešovských amatérů – smíšeným pěveckým
sborem. Od roku 1988 jej umělecky vede sbormistr Mgr. Jan Kotas. Holešovský chrámový sbor rozšiřuje stále více svůj repertoár, vystupuje na řadě
kulturních akcí v Holešově, v dalších městech ČR i
v zahraničí. Jeho část – Latinská schola doprovází
i řadu vzdělávacích menších i větších akcí. Některá vystoupení realizuje ve spolupráci s Holešovským komorním orchestrem.

Sportovním kolektivem města Holešova za
rok 2013 se stal kolektiv SUNDANCE. Ocenění
převzala ředitelka SVČ TYMY Holešov Mgr. Jarmila Vaclachová.
Sportovní kolektiv – SUNDANCE – působí již sedm let v holešovském Středisku volného
času, věnuje se stylu sportovní discodance. V roce
2013 dosáhl těchto úspěchů: získal 1. místo v celo-

Osobností města Holešova za rok 2013 v kategorii sportovní naděje do 15 let se stala Lenka
Smýkalová. Pamětní list jí předal zastupitel města Josef Smýkal.
Lenka Smýkalová – patří mezi nejlepší mažoretky v České republice. V roce 2013 dosáhla
těchto úspěchů: na mistrovství ČR v twirlingu
získala 1. místo v kategorii sólo s hůlkou junior
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ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Chorvati tak oplatili Holešovu návštěvu, kterou
zase velký autobus z Holešova uskutečnil v roce
2013, kdy na dnech Desiniče sehráli holešovští
„staří pánové“ s Chorvaty fotbalový turnaj, Holešovský komorní orchestr vystoupil v desiničském
kostele sv. Jiří i před ním a bystřické mažoretky zcela okouzlily nejen chorvatské hostitele, ale všechny
přítomné zástupce partnerských měst Desiniče.
Rovněž milí a dlouholetí přátelé z Turčianských
Teplic navštívili o víkendu naše město. Delegace
vedená starostou Turčianských Teplic Mgr. Michalem Sygutem a místostarostou Miroslavem
Tribulíkem posílila folklorní soubory na našem
festivalu o vynikající turčianský Lúčik, který nádherným provedením karpatských písní z Turce –
většinou „halekaček“ a ostatně i krásnými kroji
a ještě krásnějšími zpěvačkami a tanečnicemi již
podruhé okouzlil holešovské publikum. Starosta Sygut, který po celé své volební období velmi
podporuje spolupráci mezi našimi městy, ve svém
vystoupení na dopoledním matiné Holešovského
komorního orchestru připomenul živou kulturní
výměnu mezi našimi městy, zejména pak tříkrálový koncert, který v letošním roce s velkým úspěchem provedl HKO právě v „kaplnke“ v Turčianských Teplicích.
A nedělní oběd v nově otevřené stylové zámecké
restauraci s chorvatskými a slovenskými přáteli
byl tou poslední tečkou za letošními mimořádně
úspěšnými Dny města Holešova.
Vážení spoluobčané, do nadcházejících letních
dnů přeji školákům krásné prázdniny a všem
ostatním příjemný odpočinek na dovolené.
Pavel Svoboda,
starosta města
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10. mimořádná schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 6. května 2014, mimo jiné
rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Výměna pískových filtrů - plavecký bazén - Sport
centrum Holešov, Tovární 1081“ o uchazečích
v tomto pořadí: 1. Bazény Štach, s.r.o., Bratřejov 14; 2.
STP fittings, s.r.o., Napajedla, 2. května, areál Slavia,
a II pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č.
1. společností Bazény Štach, s.r.o., Bratřejov 14, IČ
029209463. 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;
I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 2. etapa“ o uchazečích v tomto pořadí:
1. RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Palackého 1398,
IČ 25504487; 2. Pozemní stavitelství Zlín, a.s., IČ
46900918; 3. SYNER Morava, a.s., IČ 63493675,
a II. pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. 1
společností RAPOS, spol. s r.o., Holešov, Palacké-

ho 1398, IČ 25504487. 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;
I schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností CENTROPROJEKT GROUP a. s.,
Zlín, Štefánikova 167, IČ 01643541, na akci „Rekonstrukce venkovního bazénu v Areálu zdraví
v Holešově“ dle předloženého návrhu a II pověřila
starostu města Pavla Svobodu podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo s touto společností.

11. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 13. května 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 29. dubna 2014;
schválila pronájem části městského pozemku p. č.
646/1 o výměře cca 300 m2, zahrada, k. ú. Všetuly,
Miroslavu Olšákovi za cenu 300 Kč/rok.;
schválila pronájem části městského pozemku
p. č. 3636/2 o výměře cca 550 m2, vodní plocha, k. ú.
Holešov, Mgr. Petru Molitorovi za cenu 550 Kč/rok;
neschválila žádost Pavla Ehrlicha o užívání komunikace na pozemku p. č. 146/1, k. ú. Holešov,
k zajištění příjezdu pro nově budované stavby
v souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu
na pozemku p. č. 1743 v k. ú. Holešov;
schválila příspěvkovým organizacím - 2. Základní
škola Holešov; - Mateřská škola Holešov, Grohova
1392, okres Kroměříž; - Městské kulturní středisko
Holešov, příspěvková organizace změny finančních plánů dle předložených návrhů;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši - 15.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ
18189750, Kroměříž, Ztracená 63/1, na činnost

Kontaktního centra Plus v Holešově v roce 2014;
- 3 000 Kč ZO ČSOP Buchlovice, IČ 70967318,
Buchlovice, Kostelní 403, na provoz záchranné
stanice v roce 2014; - 5 000 Kč Pavlu Šlechtovi,
bytem Holešov, pro holešovskou místní skupinu
Českého červeného kříže na činnost v roce 2014;
- 30 000 Kč Daně Šrámkové, bytem Holešov, na
zakoupení polohovací postele a matrace; - 5 000
Kč spolku Olympia, Holešov, Masarykova 634/10,
IČ 266 27 698, na finanční podporu pohybového
programu „Holešovské děti v pohybu“ a - 25 000
občanskému sdružení Florbalový klub Holešov, IČ
26536072, na úhradu zvýšených nákladů na účast
v celomoravské soutěži; Finanční částky budou
čerpány z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova po splnění všech povinností určených
statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
neschválila poskytnutí finanční dotace - Muzejní
a vlastivědné společnosti v Brně, o.s., IČ 00462152,
Brno-město, Solniční 240/12, na finanční spoluúčast úhrady nákladů na tisk Vlastivědného
věstníku moravského v roce 2014 s příspěvkem
z dějin Holešovska; - České archeologické společnosti Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska,
IČ 00444651, Praha, Malá Strana, Letenská 123/4,
na číslo Archeologie Moravy a Slezska XIV - 2014;

- příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, IČ 70850941, na poskytování
sociálních služeb a - výboru Asociace nestátních
neziskových organizací ZK, Vsetín, Strmá 34, IČ
75144778, na podporu různorodých neziskových
sektorů v obcích a městech ZK;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení
komisí rady města za období duben/2014;
schválila uzavření smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy č. 13002065 v Holešově v ul.
Školní se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON
Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, dle
předloženého návrhu;
vzala na vědomí předloženou informaci o prázdninovém provozu holešovských mateřských škol
a informaci společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., o změnách v nájemcích bytových
a nebytových prostor;
schválila zveřejnění záměru pronájmu části budovy Osadního výboru Žopy o výměře cca 70 m2,
stojící na pozemku p. č. 187, k. ú. Žop.

13. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 27. května 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 13. května 2014;

hradníci hodnoticí komise: 1. Mgr. Rudolf Seifert;
2. Radka Stratilová; 3. Milan Roubalík; 4. Ilona
Kupková; 5. Gabriela Johnová;

schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou
„Revitalizace ulic v Holešově“ ve složení: členové pro otevírání obálek: 1. Ing. Stanislav Julíček;
2. Ing. Aleš Trněný; 3. Gabriela Johnová; členové hodnoticí komise: 1. Bc. Jaroslav Chmelař;
2. Ing. Stanislav Julíček; 3. Ing. Aleš Trněný;
4. Ing. Dušan Leško; 5. Monika Partyková, ná-

schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.
o., se sídlem Zlín, K Majáku 5001, IČ 70934860,
a městem Holešov v souvislosti se stavbou „Chodník, ul. Osvobození, Holešov“;
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schválila zveřejnění záměru provozování „Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov,

Količín, Tučapy“ pro veřejnou potřebu postavené
na pozemcích dle předloženého návrhu;
jmenovala - Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc. Jaroslava Chmelaře a Renatu Lochmanovou za členy
školské rady při 1. Základní škole Holešov; Mgr. Rudolfa Seiferta a Bc. Jaroslava Chmelaře za
členy školské rady při 2. Základní škole Holešov;
- Mgr. Rudolfa Seiferta, Bc. Jaroslava Chmelaře
a Mgr. Svatavu Ságnerovou za členy školské rady
při 3. Základní škole Holešov;
>>>

Holešovsko

>>> I. schválila poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši - 10.000 Kč Tělovýchovné jednotě
Holešov, občanské sdružení, IČ 18188389, Holešov, Bezručova 640, na uspořádání „Mezinárodního mistrovství České republiky ve vzpírání mužů,
žen a juniorek“, které v Holešově proběhne ve
dnech 14. - 15. 6. 2014, - 10.000 Kč Klubu výsadkových veteránů Holešov, IČ 26581981, Holešov,
Bezručova 1438, na zajištění účasti svých členů na
pietních aktech v roce 2014, - 5.000 Kč Sdružení
Grygera teamu na propagaci fotbalového utkání
mezi mistrem ČR v ledním hokeji HC PSG Zlín
a výběrem Zdeňka Grygery, který se uskuteční
dne 19. 6. 2014, - 15.000 Kč Středisku volného

času, p. o., Holešov, Sokolská 70, IČ 75088606, na
zajištění celoměstských akcí „Talentík 2014“, „Na
kole jen s přilbou“ a „Den dětí“; II. neschválila
poskytnutí mimořádné finanční dotace
Sboru dobrovolných hasičů Holešov, IČ 63414082,
Holešov, Bořenovská 1422, na závody v požárním
útoku s názvem „O pohár starosty SDH“, které se
uskuteční dne 24. 5. 2014; III. revokovala část
usnesení č. 141/2014 ze schůze Rady města Holešova, která se konala dne 13. května 2014, týkající
se poskytnutí mimořádné finanční dotace spolku
Olympia, IČ 26627698, Holešov, Masarykova 634,
na základě odstoupení tohoto spolku od žádosti
o finanční dotaci;

vzala na vědomí informaci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví o způsobu financování sociálních služeb od roku 2015;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit navýšení rozpočtu 1. Základní škole Holešov
(příspěvku na provoz) o 200.000 Kč na provedení
opravy a vybavení učebny I. stupně školy;
schválila příspěvkové organizaci Ústřední školní
jídelna Holešov uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře cca 160 m2 1. Základní škole Holešov za účelem zřízení oddělení školní
družiny dle podmínek ve zřizovací listině.

Schůze Rady města Holešova dne 30. dubna 2014, která rozhodovala
ve věcech společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
jako jediného společníka, mimo jiné
schválila program jednání valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
konané dne 30. 4. 2014;
určila zapisovatelkou jednání Ivanu Pařenicovou;
vzala na vědomí zprávu jednatele o činnosti hospodaření společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., za rok 2013;
vzala na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady

o činnosti dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., za rok 2013;
vzala na vědomí kalkulaci a rozpočet společnosti
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., pro rok
2014 dle předloženého návrhu;
schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.,
za rok 2013 dle předloženého návrhu;

schválila výši finanční odměny řediteli společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
za hospodářské výsledky roku 2013 dle předloženého návrhu;
schválila výši finanční odměny členům dozorčí
rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s r. o., za hospodářské výsledky roku 2013
dle předloženého návrhu.

Schůze Rady města Holešova dne 13. května 2014, která rozhodovala
ve věcech společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.,
jako jediného společníka, mimo jiné
vzala na vědomí účetní závěrku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok 2013 dle předloženého návrhu;
schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok
2013 ve výši 643 809,20 Kč takto: - sociální fond
80 000,00 Kč; - nerozdělený zisk 563 809,20 Kč;

schválila program jednání valné hromady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., konané
dne 13. 5. 2014;
určila zapisovatelkou jednání Helenu Bucňákovou;
vzala na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady
o činnosti dozorčí rady společnosti Technické
služby Holešov, s. r. o., za rok 2013;
vzala na vědomí zprávu jednatele o činnosti hospodaření společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok 2013;

přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2013;
schválila výši finanční odměny řediteli společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za hospodářské výsledky roku 2013 dle předloženého návrhu;
schválila výši finanční odměny členům dozorčí
rady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.,
za hospodářské výsledky roku 2013 dle předloženého návrhu.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území města
Holešova ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014
Politické strany

Holešov
celkem
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32,30

11,51

18,58

18,78

13,15

11,11
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1,92
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5,22
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2,51

1,60
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3,34

1,60
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Volební účast
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3,84
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18,11
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Za poškození dopravního značení hrozí vysoké pokuty
Poslední dobou se na Holešovsku vyskytuje velmi nepříjemný a nebezpečný nešvar – poškozování dopravního značení. Kromě několika
otočených nebo pokreslených dopravních značek
přímo ve městě bylo také zaevidováno poškození
dopravních značek na křižovatkách jihovýchodního obchvatu Holešova, a to ve směru na Přílepy a na Žopy. V těchto případech jde o velmi
závažné a nebezpečné poškození, a to zejména
z důvodu, že se jedná o křižovatky. Pachatel by si

měl uvědomit, že tímto svým konáním vystavuje
nejen řidiče situacím, kdy může v případě nehody
z důvodu nefunkčního dopravního značení dojít
až k tragickým následkům. Proto si vás dovolujeme na tento nešvar upozornit a v případě nutnosti
požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou
policii Holešov.
Je třeba si uvědomit, že v podstatě všichni
jsme účastníky silničního provozu a jedná se také
o naše zdraví.

Poškozením dopravního značení také vznikají náklady na opravy, a to jak městu Holešov, tak
Správě a údržbě silnic Kroměřížska. Navíc se pachatel vystavuje postihu podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, kdy mu hrozí
pokuta až do výše 300 000,- Kč. Upozorňujeme,
že v případě zjištění pachatele, budou příslušné
orgány v udělování sankcí nekompromisní.
Aleš Ryška,
referent silničního hospodářství MěÚ Holešov

Informace Městské policie Holešov
Vážení občané, od 1. 6. 2014 byla oficiálně
spuštěna webová stránka Městské policie Holešov: http://mp.holesov.cz/, na které naleznete jak
základní informace o činnosti obecních policií
podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, tak zejména informace o činnosti MP Holešov. Informace jsou
řazeny do přehledných kategorií od aktualit přes
informace pro Vás občany, ztráty a nálezy až po
kontakty na nás.
V případě připomínek nebo dotazů se na nás
prosím s důvěrou obracejte.

AKTUALITY – Odhalení sprejeři

30. května 2014 kolem jedenácté hodiny večerní hlídka městské policie prováděla kontrolu
dodržování veřejného pořádku v Americkém parku, přičemž zaslechla hovor směrem od garáží pod
ulicí Sadová. Při přiblížení se k místu také zaslechla zvuk nápadně podobný tomu, jako když někdo
protřepává barvu ve spreji. U zadní stěny garáží
bylo hlídkou přistiženo pět osob a postříkaná stěna.
Osoby byly zadrženy a předány kolegům z obvodního oddělení policie Holešov k dalším opatřením.

Strážníci Městské policie Holešov měli
u svého stanoviště na dětském dni
v Holešově stále plno
Především dětem, ale i ostatním návštěvníkům dětského dne v zámecké zahradě předvedli
strážníci MP techniku, kterou používají při výkonu služby i s výkladem, jaké při výkonu služby
plní úkoly.

MP Holešov upozorňuje:

Vážení občané, v průběhu měsíců května
a června došlo k rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému, kdy v současné době je stálým automatickým dohlížecím systémem monitorován i areál zámku města Holešova. Věříme, že
rozšíření kamerového systému přispěje k zvýšení
bezpečnosti a ke prevenci proti negativním jevům
v tomto místě i vzhledem k blížícím se velkým akcím, kterými jsou Holešovská Regata a Bikemaraton Drásal.

V Centru pro seniory začíná druhá etapa oprav
Tento měsíc 2. 6. bylo předáno staveniště firmě RAPOS, která byla vybrána jako vítěz veřejné zakázky na rekonstrukci Centra pro seniory – druhá
etapa humanizace.
V rámci zakázky dojde k zásadní opravě interiérů. Pro nás a naše uživatele bude nejdůležitější oprava sociálního zařízení v jednotlivých pokojích,

která zajistí bezbariérový přístup na toaletu a pro koupání. Zároveň budou
opraveny rozvody elektřiny, TV a PC. Výměny se dočkají i podlahové krytiny a podhledy. Plán oprav zahrnuje i vybudování nové prádelny, ta stará
již nevyhovuje přísným hygienickým požadavkům, a rekonstrukce se dočkají
i prostory rehabilitace. Bohužel rozpočet na tuto druhou etapu umožní opravu jen 64 pokojů uživatelů, 28 pokojů plus další společné prostory, balkony a fasáda budou čekat na další etapu.
Mnoho lidí se v souvislosti s opravami zajímá o to, jak zajistíme po tuto dobu péči o klienty.
Mohu konstatovat, že díky včasné přípravě jsme byli připraveni v požadovaný termín předat kompletně vyklizenou část
zařízení – 3 podlaží.
Naše uživatele jsme umístili jednak do provizorních prostor
v zařízení, kde je celodenně zajištěna péče našich zaměstnanců,
jednak byla přidána třetí lůžka do pokojů. Jsme si vědomi, že
klid a pohodlí, na které byli naši senioři zvyklí v předchozích
letech, jsme tímto omezili, ale jedná se pouze o dočasné řešení
a po rekonstrukci dojde k výraznému zlepšení. Těšíme se, že většina uživatelů se vrátí do opraveného bezbariérového bytu. Pevně věřím, že se nám podaří zajistit další finanční prostředky, aby
bylo možné v opravách pokračovat a co nejdříve rekonstrukci
domova dokončit.
Mgr. Ivana Bozděchová
ředitelka CpS
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Město Holešov nabízí studentům letní brigády!
Holešov – Zastupitelstvo města se dohodlo
na svém posledním neformálním setkání, že nabídne v rámci péče o veřejná prostranství a udržení veřejného pořádku studentům z našeho regionu letní brigády. Tuto skutečnost musí sice ještě
posvětit zařazením částky zřejmě 400 000 korun
do rozpočtu města na svém oficiálním jednání
24. června, ale podle vyjádření většiny zastupitelů bude aktivita podpořena. Zastupitelstvo kromě
dalších koncepčních věcí projednalo možnost zorganizování těchto brigád 29. května.
Letní brigády organizačně zabezpečí pracovníci Městského úřadu Holešov ve spolupráci
s organizacemi města i dalšími subjekty. Iniciativa
má dvě významné polohy. Především je potřeba
nadále zvelebovat městský majetek a pořádek a také
ne nezanedbatelným smyslem je pomoci mladým
lidem v oblasti letních aktivit. V dnešní době je stá-

le těžší získat přes léto brigádu a tímto způsobem
se budou moci mladí lidé alespoň trochu uplatnit.
Navíc získají i vztah k městu a jeho majetku.
Letní brigády města budou určeny pro studenty středních a vysokých škol z našeho regionu
a také pro žáky základních škol, kteří před letošními prázdninami ukončili školní docházku nebo
dosáhli věku minimálně patnácti let. Předpokládá
se, že hodinová odměna bude 55 korun, pracovat
budou 6 hodin denně (popř. 8 hod.) a aktivity budou probíhat v desetidenních cyklech (vždy po
dvou týdnech). S brigádníky bude sepsána dohoda
o provedení práce a úkoly a práci jim budou zadávat buď pracovníci města, nebo organizací, kde budou aktivity probíhat. Podobně jim tito odpovědní
pracovníci zajistí materiál a potřebné pomůcky.
Brigády by měly být zahájeny již na počátku
prázdnin, tj. 30. června, a organizovány budou do

konce srpna. Podle dosavadních podkladů budou
práce probíhat na veřejných prostranstvích (údržba veřejných ploch), v zámeckém parku, na sportovištích města (údržba stadionů a hřišť), údržba
areálů škol a školek a dalších míst. Organizovat
a zadávat práce budou kromě zmíněných pracovníků města také technické služby, Městské kulturní středisko, školy města a další organizace podle
potřeby.
Zájemci o brigády se mohou hlásit již nyní
na Městském úřadu, odboru životního prostředí – přízemí MěÚ v Masarykově ulici (vpravo)
– u Ing. Markéty Šubové nebo dalších kolegů z uvedeného odboru, telefon: 573 521 400.
Další informace získají zájemci i ve vestibulu
městského úřadu či u dalších pracovníků MěÚ
(tel. 573 521 200, 573 521 202, 724 030 893).
Rudolf Seifert, místostarosta

Starostové našeho mikroregionu uzavřeli loňský rok
Prusinovice – Schválení závěrečného účtu
a hospodaření za loňský rok byly jedním z bodů
jednání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu Holešovsko. Hospodaření svazku obcí bylo
opět plusové a mikroregion disponuje rezervou
přes tři sta tisíc korun. A to i přesto, že nyní probíhá dopracování náročné studie „proveditelnosti
přírodě blízkých protipovodňových opatření“, na
kterou získal mikroregion dotaci z Ministerstva
životního prostředí 1,7 mil. korun a doplácí po-

vinnou spoluúčast. Tato studie připraví podkladově realizaci potřebných protipovodňových děl
pro celý mikroregion a samozřejmě i pro město
Holešov a jeho místní části. Další významnou
aktivitou, kterou je náš mikroregion nositelem,
je vybudování překladiště komunálního odpadu
v areálu Technických služeb Holešov. Stavební
projekt je již dokončen, přislíbena a potvrzena
je dotace a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Smyslem celé akce je vybudovat

Music klub Wats uvedl podruhé
Good Old Trails
Holešov – Sestava Good Old Trails se opět
představila v hudebním klubu Wats. Ve svém novém složení přednesla 17. května svůj rozsáhlý
bluesový repertoár rozšířený o další skladby od
těch nejznámějších autorů a interpretů. Kdo navštívil první koncert této skupiny, mohl si potvrdit, že bluesovou, jazzovou a rokenrolovou kapelu
tvoří jak staří harcovníci, tak i nastupující hudební

generace, nyní obohacená o dalšího hráče. Díky
tomu stojí kapela nejen na pevných základech, ale
má silný drive. Good Old Trails: Jarda Bachner guitar, harmonika, vocals, Jirka Bachner - guitar,
Laďa Lajčík – bass, Aleš Hrbáček – drums - a novým hráčem a posilou je klávesista Zdeněk Janiš.
R. Seifert

v Holešově překladiště odpadů, které zlevní svoz
a také umožní převoz komunálního odpadu podle
výhodnosti buď na skládky, nebo do spaloven.
Dalšími tématy, kterými se starostové obcí
zabývali, bylo opět ukládání odpadů a podmínky
na skládce v Bystřici pod Hostýnem, hovořilo se
o zajištění veřejné autobusové dopravy a stále zvyšujících se požadavcích na finanční příspěvky ze
strany Zlínského kraje atd.
R. Seifert

Jednání Zastupitelstva města
Holešova
Úterý 24. června od 16 hodin
Zasedací místnost MěÚ Holešov v Masarykově ulici

Pozvánka na „Putovní pohár
starosty města Holešova“
v požárním sportu
Hřiště Sokola Tučapy
Neděle 22. června od 10 hodin

Obrazy přírody
Výstava obrazů Marcely Plodrové a květinová aranžmá Vlasty Čablové
Červenec a srpen 2014 - kavárna Cinema

Výběr Zd. Grygery vs. HC PSG Zlín
Holešovští fotbalisté zvou na exhibiční
a humanitární utkání mezi výběry Zdeňka
Grygery a mistrem ČR v hokeji HC PSG
Zlín
Hřiště Všetuly - čtvrtek 19. června od
17 hodin

Archa Cup - hřiště Všetuly
Tradiční turnaj holešovských hospod
ve fotbalu s večerní zábavou (PRESS)
Sobota 28. června od 9 hodin
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Humanizace Centra pro seniory v Holešově
nyní ve druhé etapě
V loňském roce byla dokončena první etapa
revitalizace Centra pro seniory. Zahrnovala vybudování evakuačního výtahu a protipožárního
vybavení.Veřejná zakázka na druhou etapu rekonstrukce budovy Centra pro seniory v Holešově,
ul. Příční 1475 je vázána na poskytnutí podpory
v rámci ROP Střední Morava. V letošním roce
se bude jednat především o rekonstrukci bytových jader, rekonstrukci chodeb, vybavení novou

zdravotechnikou, provedení rozvodů vody, odpadů, elektřiny, nášlapných vrstev podlah, osazení
nových dveří s požární odolností a přestěhování
prádelny do prostor 1. PP. Rekonstrukce se dotkne
64 obytných jednotek, 2853 m2 podlahové plochy
a 7988 m3 obestavěného prostoru a bude provedena firmou RAPOS, spol. s. r. o.
Předání staveniště proběhlo v koordinaci
s městem Holešov v pondělí 2. 6. 2014. Ukonče-

ní stavby se plánuje na konec května roku 2015.
Předpokládaná hodnota celkových výdajů na projekt činí cca 30 mil. Kč.
Ing. Dušan Leško – finanční odbor města

Projekt meziobecní spolupráce v plném proudu
Největší problémy malých obcí vždy začínají a končí u nedostatku finančních prostředků.
Díky Projektu Podpora meziobecní spolupráce
(PMOS), do kterého se dobrovolně zapojil téměř
celý náš region, bychom mohli tuto situaci změnit. Hlavním cílem projektu je především odstranit nedůvěru a neochotu obcí ke vzájemné spolupráci, která může být z dlouhodobého hlediska
prospěšná.
Město Holešov ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR vytvořilo projektový tým, jenž připravuje návrhy a podklady pro budoucí meziobecní
spolupráci na území ORP Holešov. Činnost svazu je založena především na aktivitě jednotlivých
starostů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří
se nad rámec svých povinností věnují i obecným
problémům samosprávy.

Realizační tým mapuje současnou situaci
v daných oblastech, zajišťuje sběr dat ze statistického úřadu, výročních zpráv, ročenek, výkazů
a jiných zdrojů, což povede k vytvoření souhrnné
analýzy. Tato vzniklá strategie přispěje k hledání
společných řešení v odvětví předškolní výchovy
a základního školství, odpadového hospodářství,
sociálních služeb a volitelné oblasti.
Město Holešov se k projektu (PMOS) připojilo na konci loňského roku a vyzvalo ke spolupráci všech 18 obcí z území ORP, do kterého spadají:
Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec

u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.
Jsme přesvědčeni, že spojení sil umožní
zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a tím získat
pro obce a města potřebné finanční prostředky
k jejich rozvoji.
Více informací naleznete na: www.obcesobe.cz
Za realizační tým PMOS
Ing. Simona Stuchlíková,
koordinátorka projektu meziobecní spolupráce

Granty města Holešova rozděleny
Už druhým rokem předává město Holešov
granty – dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání v rámci tradiční „Akce milion“ na slavnostním
zasedání ve velkém sále holešovského zámku, ostatně tak, jak se to k této opravdu významné a bohulibé
činnosti hodí. V letošním roce se toto slavnostní setkání uskutečnilo v úterý 27. května a starosta města
Pavel Svoboda a oba místostarostové Bc. Jaroslav
Chmelař a Mgr. Rudolf Seifert zde předali poukázky
na dotace ve výši schválené Zastupitelstvem města
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Holešova celkem 67 příjemcům v celkové částce
2 miliony korun. Tyto prostředky jsou určeny na
podporu sportovních, kulturních, sociálních aktivit
a na podporu práce s dětmi a mládeží, vykonávaných především spolky a dalšími neziskovými institucemi, částečně též i jednotlivci. Tato částka je
součástí 10 milionů korun, které město vyčlenilo na
podporu těchto aktivit, zbylé prostředky jsou přidělovány na konkrétní aktivity neziskového sektoru
radou nebo zastupitelstvem města.

Všechny účastníky této milé akce potěšili
svými pěveckými vystoupeními žáci a pedagogové
1. Základní školy v Holešově, mile konferovala
Mgr. Monika Vyhlídalová a nakonec si všichni pobesedovali nad číší vína.
Seznam podpořených subjektů v rámci Akce
milion zveřejňujeme.
Barevné foto na straně 31
-kb-

Holešovsko

Noc kostelů zahájila Dny města Holešova
Dny města Holešova zahájila v letošním roce
Noc kostelů, celostátně organizovaná akce, na
které se ve večerních a časně nočních hodinách
otevřou brány vybraných církevních staveb pro
všechny zájemce. Holešov patří při organizování Noci kostelů ke špičce v České republice, a to
především díky desítkám nadšených dobrovolníků, vedených hlavní organizátorkou Mgr. Věrou Škrabalovou. I v letošním roce byl program
mimořádně nabitý a současně krásný. Otevřeny a
snad tisícovkami svíček osvětleny byly oba holešovské kostely – farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie i filiální kostel sv. Anny – a kaple s ochranovnou sv. Martina. Celou Noc zahájili Zvoníci
od Matky Boží, tedy zvonění ve všech prostorách
farního kostela, následovaní mší svatou. Následujících programových bodů byly desítky. Od
tajuplné dětské hry „Pevnost Boyard“ ve farním
kostele, které se zúčastnila spousta nadšených
hledačů skutečného pokladu (a dokonce čtyři
skoro praví „otcové Furové“), přes „Cestu do hlubin ministrantovy duše“, tedy dramatickou show
zahranou ministranty za hudebního doprovodu
chrámové scholy, baletní tance žáků ZUŠ, ochutnávku mešních vín v oratoři kostela, obětavě provedenou holešovským děkanem, doprovázenou
ochutnávkou jednohubek a koláčků, upečených

farníky až po nádherné zpěvy z Taizé
v podání Holešovského chrámového
sboru pouze při svíčkách v opravdu
nočním čase. V kostele sv. Anny začali program Pat a Mat – kostelníci
kouzelníci a ukončil jej „Světýlkový
koncert“ Holešovského komorního orchestru s hostujícími sólisty.
U sv. Martina pak proběhlo několik
výstav, hry a soutěže pro děti pod
názvem „Kde máš koně, Martine?“,
vyprávění žebráka o historii této opatrovny chudých a prezentace Holešovského chrámového sboru nazvaná
„Zpívám rád a je to ne mně doufám
znát“. Ve všech těchto objektech navíc
probíhaly jejich prohlídky s průvodci,
a to jak prohlídky klasické, tak prohlídky specializované, tematické, zaměřené na určité oblasti či na
běžně nepřístupná místa, jako třeba věž s možností vidět zvony, hodinový stroj i hvězdné nebe, na
které si každý mohl přilepit svou hvězdičku a něco
si přát, varhany – skvělá prohlídka s názvem „Královský nástroj“, umělecké památky či stopy po rodu
Rottalů ve farním kostele, fresku J. Pilze v kapli
sv. Kosmy a Damiána či stopy po trinitářích v kostele sv. Anny.

Mimořádně milým a úspěšným prvkem byla
evidence návštěvníků Noci – zatímco mnoho příchozích lovilo v peněžence prostředky na vstupné,
jaké bylo jejich překvapení, když byli před vchodem do každé památky informováni, že se nejen
nic neplatí, ale že si musejí povinně vzít perníček
ve tvaru kostela (mimochodem skutečně výborný), upečený obětavými farnicemi. A díky této
evidenci se zjistilo, že letošní Noc kostelů navštívilo celkem 483 zájemců.
-kb-

Folklorní odpoledne opět skvělé a opět v kině
Sobotní program Dnů města Holešova 2014
byl zahájen už tradičně Folklorním odpolednem.
Vinou nestálého počasí byl tento program přesunut ze zámecké zahrady do sálu kina Svět, což se
poněkud negativně promítlo na počtu diváků, ale
nijak nenarušilo skvělou úroveň programu. Na
úplný začátek před budovou kina Svět nastoupil
v sevřené řadě sbor chorvatských Kuburašů z Desiniče – tedy tradičních ostrostřelců, jednotky,
která byla v 18. a 19. století typická pro všechny
země tehdejšího Rakousko-Uherska, do kterého
Chorvatsko stejně jako Morava patřily. Kuburaši
zahájili další Den města Holešova burácivou salvou ze svých historických pušek. Potom se všichni
diváci i účinkující přesunuli do budovy kina. Zde
už sám nástup účinkujících na pódium sálu byl
impozantní – několik stovek krojovaných dětí,
mládeže i dospělých zaplnilo za zpěvu hanáckých

písní mužského sboru Hlahol z Mysločovic skoro celé velké jeviště. Folklorní odpoledne zahájil
starosta města Pavel Svoboda spolu s kolegy – starosty partnerských měst, které na náš folklorní
festival vyslaly své soubory – slovenských Turčianských Teplic Mgr. Michalem Sygutem a chorvatského Desiniče Zvonko Škreblinem. Celým odpolednem prováděla zkušená moderátorka Bára
Winklerová. Program festivalu jako již tradičně
postupně gradoval. Setkání folklorních souborů
otevřela „ochutnávka“ zahraničních hostů, a to
desiničského folklorního souboru Kulturno umjetičko družstvo Horvatska a slovenského souboru
z Turčianských Teplic Lúčik. Potom už následovaly bloky jednotlivých souborů – program zahájily
ty nejmenší rozkošné děti z holešovského hanáckého souboru Zrníčko, po nich menší i větší Hanáčci s tematicky na ševcovské řemeslo zaměře-

ným pásmem ze souboru Ječmínek z Mysločovic.
Následoval valašský dětský soubor Malá Rusava
s vlastní cimbálovou muzikou z Bystřice pod Hostýnem a opět zcela skvělí a nepřekonatelní muži
z mysločovického mužského pěveckého souboru
Hlahol, kteří jsou ozdobou každého folklorního setkání. A na závěr přišli na řadu zahraniční
hosté – již zmíněné Kulturno umjetičko družstvo
Horvatska od Desiniče, jejichž hudba a zpěv vyvolávaly u všech sladké vidiny chorvatských pláží,
vína a pohostinnosti vůbec, a již z loňského roku
Holešovanům známý špičkový Lúčik perfektně
prezentující folklor ze slovenského Turce.
Všechna vystoupení pohladila srdce a zanechala ve všech divácích opravdu hluboký dojem.
Nezbývá než se těšit na příští rok na shledanou!
Barevné foto na str. 2

Slavnostní mše za město Holešov a jeho obyvatele
Holešov - K oslavám Dnů města Holešova
patří tradičně také mše svatá za město a jeho obyvatele. Ta se uskutečnila ve farním kostele za účasti
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představitelů města Holešova a hostů z partnerských měst dopoledne v neděli 25. května. Společně s děkanem holešovským a farářem holešovské
farnosti P. J. Walczakem ji sloužil otec František,
farář z chorvatského Desiniče. Oba kázali o lásce
k Bohu a k bližnímu. Otec Walczak řekl, že Bůh tu
lásku pro nás „zarámoval“ do svých božích přikázání. Řekl také, že láska našich zahraničních hostů
k Holešovu a jeho zástupcům musí být velká, když
vzájemnému setkání obětují svůj čas a absolvují
dalekou a náročnou cestu. Také ale řekl, že snad
v důsledku „rychlosti“ našeho života někteří na
lásku zapomínáme a dokonce nám činí problém
určitá přikázání dodržovat, jako by ani neexistovala. Čtení z bible přednesli i naši zahraniční hosté
– starostové Turčianských Teplic Sygut a Desiniče

Škreblin a poté již následovalo převzetí obětních
oltářních darů z rukou místostarostů města Holešova Seiferta a Chmelaře. Celou mši rámoval nádherný polyfonní zpěv Holešovského chrámového
sboru, který z této mše sv. udělal také opravdu
hodnotný kulturní zážitek. Po ukončení krásné
a pro mnohé inspirující mše svaté si všichni – Češi,
Chorvati i Slováci - společně před kostelem zazpívali při tónech holešovské dechovky a pořídili společná fota. Poté se Holešované i zahraniční
hosté odebrali na nádvoří zámku, aby si vychutnali
poslední kulturní pořad slavnostního matiné, kde
vystoupil skvělý Holešovský komorní orchestr pod
uměleckým vedením Ivo Kurečky. Slavnostní oběd
ve stylové zámecké restauraci byl závěrečnou tečkou před odjezdem všech hostů.
JZ
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Přednáška o moravských vojácích za 1. světové války
Protože i Dny města Holešova rezonovaly
s letošním výročím 100 let od vzniku 1. světové války, zvané velká válka, stala se jejich, i když
poněkud skrytou součástí přednáška vědeckého
pracovníka s holešovskými kořeny Mgr. Adama
Cabiše „Sub umbra alarum tuarum leo vincit, aneb
Moravští vojáci v císařském kabátu za velké války“.
Toto latinské sousloví znamená „Ve stínu tvých křídel (myšlen je znak Rakousko-Uherska – dvouhlavá
orlice) lev (myšlen tím znak českého království)

vítězí“, což bylo heslo českých jednotek, které byly
součástí rakousko-uherské armády za 1. světové
války. Přednáška se uskutečnila v muzeu a galerii
holešovského zámku, v sále věnovaném výstavě
o mužích z Holešovska, kteří se zúčastnili této velké války. Magistr Cabiš se ve své přednášce věnoval především organizaci a osudům 3. pěšího pluku Kroměříž, pluku arcivévody Karla, založeného
v roce 1715 (tedy jednoho z nejstarších pluků
rakousko-uherské armády), do kterého byli odváděni branci z naší části Moravy,
a tedy i z Holešova. Kromě tohoto pluku se přednášející věnoval i spoustě dalších otázek
rakousko-uherské branné moci
za velké války, výzbroji, výstroji, druhům vojsk, ale i takovým
zajímavostem, jako byly jazyky
používané v rakousko-uherské
armádě. I když se císařské velení snažilo rozprostřít jednotlivé
vojenské útvary tak, aby v nich
nebyla nikdy převaha jednoho
ze 16 národů uznaných v monarchii, kroměřížský 3. pluk
byl převážně český. A podle
směrnic císařské armády, i když

velícím jazykem v armádních součástech předlitavska byla němčina, v útvarech, kde bylo alespoň
20 % mužstva jiné než německé národnosti (což
plně platilo právě pro kroměřížský pluk), museli
se jeho důstojníci povinně do tří let od nástupu
k jednotce naučit tento jazyk, tedy v našem případě češtinu.
Přednáška magistra Cabiše měla opravdu
mimořádnou úroveň a díky tomu, že i posluchačstvo bylo většinou značně poučené – sešli se zde
fandové na dějiny první světové války, zájemci
o zbraně a armádní problematiku, skvělá byla
i následující velmi zasvěcená a poučná diskuse.
Přednášku Sub umbra alarum tuarum leo vincit
lze považovat za jeden z vrcholů holešovské vlastivědné činnosti v letošním roce a jako doprovodný program perfektně doplnila velmi hodnotnou
a mimořádně zajímavou výstavu holešovského muzea a především dvou hlavních autorů –
M. Olšiny a Mgr. O. Machálka o mužích z Holešovska v zákopech 1. světové války. Lze si jen
s Mgr. Cabišem povzdechnout, že je škoda, že
se dostatečně nevracíme k těm našim krajanům
a předkům, kteří ve statisících položili své životy
na bojištích velké války, jejich obrovské oběti bohužel zdaleka nedoceňujeme.
-kb-

Operní představení MONTEZUMA vrcholem festivalu
MUSICA Holešov
Holešov (JZ) - Nejen vrcholným zakončením
jarního cyklu festivalu MUSICA Holešov, ale rovněž profesionálním kulturním pořadem a vrcholem letošních oslav Dnů města Holešova se stalo
poloscénické provedení opery Montezuma geniálního českého skladatele Josefa Myslivečka. Uskutečnilo se ve velkém sále zámku v sobotu 24. května
v podání světově známého obsazení jak účinkujích pěveckých operních hvězd, tak doprovodného hudebního tělesa - Czech Ensemble Baroque
Orchestra - pod dirigentskou taktovkou Romana
Válka. Hlavní roli Montezumy, posledního aztéckého panovníka, se zhostil Polák Jakub Burzynski
(kontratenor), v roli panovníkovy ženy Guacozingy, ochránkyně indiánských tradic, vystoupila Marie Fajtová (soprán). V dalších rolích se představili
profesionálové Jiří Miroslav Procházka (bas), Michaela Šrůmová (soprán), Tomáš Kořínek (tenor)

a Jaroslav Březina (tenor). Monzetuma je opera
o třech dějstvích. Na libreto Vittoria Amaedea
Cigna Santiho ji složil skladatel Josef Mysliveček.
Zakládá se na legendách o aztéckém vládci Montezumovi II. Tato opera, jakož i ostatní Myslivečkovy
opery náleží do žánru „vážné“ opery seria. První
uvedení je datováno 23. ledna 1771 ve Florencii.
Montezumovský námět zhudebnil roku 1733 také
Antonio Vivaldi. Myslivečkova inscenace ve Florencii zřejmě nebyla tak výpravná, byla však psána
pro kastráty, kdy dokonce Montezumovu manželku zpíval muž. V době vzniku opery totiž nezpívaly
ženské party ženy, ale kastrovaní muži. Časté obsazování mužů i do ženských rolí bylo zvykem hlavně v Římě, kde ženy nesměly vystupovat v divadle.
Představení mělo být uvedeno původně na zámeckém nádvoří, kde by celkový umělecký dojem pro
obecenstvo byl ještě větší, ale pro nepřízeň počasí

tohoto dne musela být scéna umístěna do vnitřních
prostor. Diváky jistě krom zpěvu zaujaly i velkolepé
kostýmy účinkujících. Další koncerty festivalu Musica Holešov 2014 budou uvedeny na podzim.

Dopolední matiné HKO
Vrcholem a současně i závěrem Dnů města
Holešova bylo nedělní dopolední matiné Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky na sluncem ozářeném nádvoří holešovského zámku. Čerstvě oceněný umělecký šéf tohoto stále lepšího tělesa
připravil se svým orchestrem opravdovou hostinu
pro sluch a ostatně i zrak nadšených návštěvníků.
Skvěle sehraný HKO provedl skladby G. Torelliho, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, D. Cimarosy a A.
Dvořáka a to na opravdu mistrovské úrovni. Sám
výběr skladeb byl mimořádně posluchačsky příjemný a úžasná akustika nádvoří (ostatně mnohem
lepší než akustika velkého sálu v zámku a snad
i farního kostela) znásobila požitek z krásné hud-

10

by. Milé konferování koncertu krásnou flétnistkou
Petrou Bradáčovou ještě podtrhlo pozitivní dojem
a totéž lze říci i o sólistech – hostech HKO. Především kouzelný soprán opravdu vynikající Terezy
Frgalové, zvládající jak dramatické, tak koloraturní
pěvecké výstupy a disponující mimořádně půvabným a milým zjevem, nadchl všechny posluchače.
Kytaristé Tomáš Handrych a Tomáš Doležal s pomocí skvěle doprovázejících smyčců HKO ukázali,
jak má správně znít Vivaldi – mistrovské kytarové „cvrlikání“ posluchače sluchově (a za účinného přispění nádherných kulis barokního zámku
i zrakově) přeneslo do prostředí barokní slavnosti.
A Cimarosův Koncert G dur pro dvě flétny v podá-

ní bravurních a ztepilých flétnistek Magdy Čáslavové a Petry Bradáčové vytvořil opravdu úžasnou
tečku za tímto mimořádně povedeným koncertem.
A nakonec pokřtili tři starostové partnerských
měst – Pavel Svoboda za Holešov, Mgr. Michal
Sygut za Turčianské Teplice a Zvonko Škreblin
za Desinič CD nosič Holešovského chrámového
sboru doprovázeného Holešovským komorním
orchestrem se skvělou nahrávkou Messa pastorale
holešovského rodáka Františka Xavera Richtera.
A to byl opravdu (a bohužel) konec letošních Dnů
města Holešova a nelze než těšit se na Dny města
Holešova 2015!!!
-kb-

Holešovsko

KULTURA

Ze zpěvu radost
Holešovský dětský sbor Moravské děti, jinak
též HDS, oslavil neuvěřitelných 40 let svého trvání
a jak jinak, než že toto výročí připomenul velkorysým slavnostním koncertem ve velkém sále holešovského zámku v sobotu 17. května.
Historie Moravských dětí, jak připomenulo
několik mimořádně zajímavých projekcí během
koncertu a podrobná výstava z historie HDS,
umístěná na chodbě 1. patra zámku, se doposud
dělí na tři základní části. První je éra zakladatele
HDS a prvního sbormistra Karla Košárka, který
byl při tomto setkání, uskutečněném vlastně na
jeho počest, mnohokrát vzpomínán. Druhou etapou bylo sbormistrování charismatického Michala
Vajdy, za jehož působení se korepetitorkou sboru
stala Lenka Polášková. Po odchodu Michala Vajdy
pak Lenka Polášková převzala vedení HDS a společně s manažerkou sboru Janou Slovenčíkovou
a dlouholetou korepetitorkou Martinou Mergentalovou vede Moravské děti mimořádně úspěšně až
do dnešních dnů.
Stejně jako doposud tříetapová historie sboru, byl i slavnostní koncert rozdělen do tří částí.
V první se prezentoval současný sbor pod vedením L. Poláškové a za klavírního doprovodu M.
Mergentalové. Obtížné skladby, většinou od současných českých autorů, zejména variace lidových
písní, přesvědčily o vysoké pěvecké úrovni dnešních Moravských dětí. Perfektní projev jasně potvrdil kvality sboru, který sbírá ta nejvyšší domácí i
zahraniční ocenění ve své kategorii. A Holešovský
dětský sbor má kromě úžasné úrovně i něco navíc – a tím je opravdová, nehraná a upřímná radost ze zpěvu, z hudby, která přímo prýští jak ze
všech zpívajících dětí (tedy spíše z dívek, i když se

vystoupení zúčastnili i dva chlapci), tak ze
sbormistryně, která svou obrovskou energii a nadšení každým okamžikem předává
svým svěřencům.
Ve druhé části koncertu vystoupili dva
členové sboru, kteří dosáhli největších profesionálních úspěchů v hudebním umění.
Za klavírního doprovodu virtuosa Karla
Košárka zazpívala sopranistka Romana Hýžová-Letošníková několik Schulhoffových
upravených písní z Těšínska. Oba tito mladí
umělci ukázali opravdovou profesionalitu,
za kterou na ně může být jejich rodné město jenom hrdé.
Ve třetí části potom vystoupil sbor bývalých členů HDS, kteří dokázali, že nezapomenuli krásně zpívat. Na závěr koncertu
se oba sbory – ten současný i ten „veteránský“ –
spojily a rozloučily se s nadšeným a dojatým publikem několika společnými skladbami, z nichž tu
poslední po velkém přemlouvání dirigoval Michal
Vajda a Lenka Polášková si zazpívala jako jedna ze
sboristek.
Nejvyšší představitelé města starosta Pavel
Svoboda a místostarostové Rudolf Seifert a Jaroslav
Chmelař při příležitosti výročí ocenili členy a spolupracovníky SHD Moravské děti. Lenka Polášková
a Jana Slovenčíková obdržely nejvyšší ocenění –
„Velkou pečeť města Holešova“ udělenou zastupitelstvem města a Martina Mergentalová „Pamětní list
v deskách“ udělený Radou města Holešova.
Celý podvečer byl ve znamení radosti – radosti ze setkání zpěvaček i těch několika zpěváků,
ze setkání členů sboru – současných i minulých
– s žijícími sbormistry, s památkou sbormistra

zesnulého, ze vzpomínek na všechny ty dosažené
úspěchy HDS, na jeho cesty, na to, jak po čtyřicet
let rozdával radost tisícům posluchačů po celém
světě a zejména ve svém domovském Holešově.
Hlavní radost ale plynula z hudby, z hudby, která
provází celou existenci sboru a kterou Moravské
děti za čtyřicet let své existence provozovaly a provozují tak dokonale, krásně a radostně, až srdce
usedá. A kdo měl onen podvečer uši ke slyšení,
musel si uvědomovat, jak je to skvělé, že v našem
městě existuje takové hudební těleso, které skutečně UMÍ – a je štěstí našeho města, že není samo,
ale že jich máme dokonce několik. Oč hezčí, příjemnější a radostnější je poslouchat naše vlastní
děti či známé, kteří skoro dokonale muzicírují, než
se předhánět v drahých interpretech, zahlcujících
nás komercí.
- kb -

Výstava S. V. U. Mánes Holešov 2014
Zámek Holešov 4. 6. – 28. 9. 2014
Zámek Holešov zahájil nejzásadnější projekt
této sezony - výstavu Spolku výtvarných umělců
Mánes. Jedná se o jednu z největších výstav, kterou
spolek v českých zemích od znovuobnovení činnosti v roce 1991 uspořádal.
Výstava nese název S. V. U. Mánes Holešov
2014, v osmi sálech a na třech chodbách prezentuje
přes 335 děl z historie spolku i z tvorby současných
členů. Spolkem Mánes prošly největší osobnosti
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české výtvarné scény a architektury. Dnes sdružuje
asi sto členů všech možných oborů včetně teoretiků výtvarného umění. „S největší pravděpodobností je tato výstava tou největší, kterou jsme od
roku 1990 v Česku uspořádali,“ potvrdil Ivan Exner, jeden z představitelů spolku, a jeho slova doplnil Adam Hoffmeister, předseda mánesáků: „Koncepce je zároveň velmi jednoduchá – výstavu jsme
rozdělili na historickou část a současnou, která je
členskou výstavou žijících autorů.“
Historická část je postavena na
sbírce uměleckých děl, kterou do Holešova zapůjčila Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
a kterou doplňují díla ze soukromých
sbírek potomků mánesáků, ze společnosti Karlštejnská a. s. a z Muzea
Kroměřížska. Jejich spojením vznikla
unikátní kolekce asi stovky obrazů,
kreseb, soch a plakátů, které spolu
v takovém rozsahu nikdy vystaveny
nebyly a které prezentují tvorbu největších osobností české výtvarné scény od patrona spolku Josefa Mánesa
(v Holešově zastoupeného portréty

Jany Kotzové z Dobrše a mladého muže) přes
představitele předválečné i poválečné generace.
Veřejnost si v Holešově může prohlédnout práce
například Jana Preislera, Antonína Slavíčka, Maxe
Švabinského, Miloše Jiránka, Joži Uprky, Otto Gut
freunda, Jindřicha Štýrského, Václava Špály, Emila
Filly nebo Antonína Procházky, z mladší generace již
nežijících mánesáků například Arnošta Paderlíka,
Františka Jiroudka, Josefa Lieslera nebo Jana Laudy.
Druhá část výstavy odrážející současnou
tvorbu členů Mánesa je oborově rozmanitější. Na
holešovském zámku vystavují malíři, grafici, skláři, architekti a sochaři od nejstarších členů spolku
po nejmladší generaci. Mezi malíři je to například
Michael Rittstein a Aleš Knotek, ze sochařů Stanislav Hanzík (jeho sochy jako jediné byly nainstalovány v exteriéru před zámkem), Josef Klimeš, Emil
Cimbura nebo plastiky již nežijícího Vladimíra
Preclíka. Prostřednictvím modelů architektonických návrhů zde svou práci představují například
Jiří Lasovský, Vlado Milunic a Josef Pleskot. Současné české sklo prezentuje osm sklářů, mezi nimi
například Jaromír Rybák.
Mgr. Dana Podhajská, PR manager
-foto JZ-
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Druhý Zámecký gulášfest

Holešov - Příjemné počasí poslední květnové soboty provázelo druhý ročník Zámeckého gulášfestu, který se uskutečnil v prostorách zámeckého parku. Návštěvníky čekal kromě několika
druhů soutěžních gulášů a spousty dalšího občerstvení také pestrý celodenní kulturní program. Na
své si přišly jak děti, tak i dospělí.
Pro ty nejmenší byly připraveny stánky
s cukrovinkami, střelnice s pouťovým zbožím
a spousta dalších atrakcí v podobě kolotočů, autodromu, velké skákací skluzavky i různé herní
aktivity. Pro dospělé návštěvníky zahrály kapely
Cestující hudba, Crash 22, o večerní zábavu se postaraly místní kapely Press Rock a EXPO Pension.
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Této celodenní akce, kterou pořadatelsky zajistilo
MKS Holešov, se zúčastnilo na dvě tisícovky návštěvníků. Do soutěže o nejlepší guláš se zapojilo
celkem devět týmů, které připravily různé druhy
gulášů jak soutěžních, tak i nesoutěžních. Někteří
k vaření použili velice originální nádobí i ohniště.
K mání byl i vegetariánský guláš z kuchařské dílny
týmu holešovské vegetariánské jídelny.
Celkovým vítězem soutěže se s nejlépe hodnoceným gulášem stal tým Pekelníci pod poklicí,
který uvařil klasický hovězí guláš a nazval jej Satanův guláš.
Hodnocení provedli jednak návštěvníci akce
formou hlasu - tácku vloženého do hlasovací

schránky každého týmu, a jednak hodnoticí komise složená z členů Asociace kuchařů a cukrářů
Moravskoslezského kraje.
Na druhém místě skončil Gejza Team Pozořice se segedínským Jezerským gulášem, třetí se
umístili kuchtíci z Asociace AKC SMS. Ti uvařili
hovězí guláš s houbami. Čtvrtí skončili Domácí
kutilové se svým vepřovým gulášem, který nazvali
Snajprův mls. Rovněž neprofesionální veřejnosti
chutnal nejvíce guláš týmu Pekelníci pod poklicí.
Programem celého dne provedl moderátor Jaromír Šallé.
JZ

Holešovsko

Cesta po Jižní Americe
Ve čtvrtek 15. května 2014 uspořádala Městská knihovna Holešov přednášku ing. Františka
Brachtla s názvem „Cesta po Jižní Americe“. Spolu
s panem inženýrem Brachtlem jsme prostřednictvím fotografií navštívili Uruguay, Argentinu, Chile, Peru, Bolívii a Paraguay. Viděli jsme jedinečná
místa na světě, například hnízdiště tučňáků na os-

trově Isla Martillo, nejjižnější město světa Ushuaii
v Argentině, vodopády Cataratasdel Iguazú na argentinsko-brazilské hranici, nejvýše položené geotermální pole Geysersdel Tatio ve výšce 4 320 m
v Andách, poušť Atacama v Chile, vlak jedoucí od
moře do výšky 4 786 m na trati Lima – Huancayo
v Peru, města Inků - Cusco, Machu Picchu v Peru,

nejvýše položenou splavnou vodní plochu světa
a posvátné jezero Inků Lago Titicaca a nejvýše položené město světa Potosí (4 070 m) v Bolívii.
Přednáška byla doplněna mnoha dotazy z řad
posluchačů. Těšíme se na další setkání s inženýrem
Brachtlem, ve kterém nás zavede na další zajímavá
místa naší planety.

„Slovobraní“ v knihovně
Stejnojmenné pásmo poetické básnířky Heleny Žůrkové, které se konalo
ve čtvrtek 22. 5. v holešovské knihovně, bylo věnováno nejmírumilovnější,
ale zároveň nejúčinnější lidské zbrani, kterou je slovo. A podobně jako lidská
společnost i ono prošlo jistým vývojem a proměnami, na něž autorka ve svém
projevu poukázala a donutila tak posluchače k zamyšlení nad skutečností,
jak mnohá slova dnes ztrácejí, nebo již ztratila svůj původní význam. Že ale
ona sama je „mistrem slova“, dokázala na závěr ukázkami ze své tvorby, z níž
citujeme:
Věrnost –
Nebe ví, co je pro ně dobré,
proto je věrné barvě modré.
Pro člověka v každé době
je podstatné být věrný sobě.

OMLADINA VYSTUPOVALA
V LUHAČOVICÍCH
Po dlouhých deseti letech půstu se opět zúčastnila martinická Omladina
otvírání pramenů v Luhačovicích, které se uskutečnilo 11. května v tamním
lázeňském areálu. Po slavnostní mši svaté v kostele Svaté Rodiny se průvod
v čele s p. farářem Hubertem Wojčikem odebral s hasiči, folklorními soubory
a přítomnými diváky k jednotlivým léčivým pramenům, aby jim na tento rok
udělil požehnání, a tak symbolicky byla tímto odstartována lázeňská sezóna
v Luhačovicích.
Jako první pramen byl posvěcen Svatý Josef, který je hned vedle chrámu, a poté průvod pokračoval k dalším léčivým pramenům za zpěvu a hudby
folklorních souborů. Ani nepřízeň počasí, kdy se přidala při svěcení i deštová
voda z mraků, neodradila přítomné účinkující soubory ani diváky, a tak plánované akce proběhly beze změn.
Kromě našeho kulturního sdružení Omladina Martinice bylo možné vidět i soubory z Malého Zálesí Luhačovice, Fryštáček z Fryštáku, Máj
z Piešťan, Fěrtůšek z Kelníků, Portáš z Jasenné a jiné. Závěr celého nedělního
svátečního dne ukončilo pro nepříznivé počasí vystoupení přítomných folklorních souborů v Domě kultury Elektra. Každý z přítomných si jistě odnesl
hezký kulturní zážitek.
Drahoslav Bojnanský

Kytička pro maminku

Druhou květnovou neděli na počest Dne matek uspořádalo město Holešov a Městské kulturní středisko pořad věnovaný hlavně maminkám k jejich
svátku s názvem Kytička pro maminku.
Jak jinak lépe poděkovat maminkám za všechno, co pro nás v životě
udělaly, než vystoupením, písničkami našich dětí. V pořadu vystoupilo několik souborů – Základní uměleckou školu Holešov zastupoval Akordeonový
soubor pod vedením Ivy Pastyříkové, Taneční orchestr Jiřího Pumprly a taneční oddělení s baletem pod vedením Jany Lochmanové. Druhá část „Kytičky“
byla v režii 1. ZŠ Holešov, kde se prezentovaly děti z dětského sboru Banana
Vox pod vedením Moniky Vyhlídalové a nově vzniklý soubor Vokálního zpěvu
Pavla Březiny. Na závěr si všechny maminky odnesly kromě úsměvu na tváři
i kytičku skutečnou – růžičku. O tento program jako vždy byl velký zájem
a kino Svět, jak se říká, „praskalo ve švech“. Děkujeme všem vystupujícím
i vedoucím souborů a těšíme se na další programy!
Jana Slovenčíková, MKS Holešov

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ
Začátkem června oslavil 90. narozeniny br. Jindřich Háp, dlouholetý člen
TJ Sokol Holešov. Výbor Sokola mu k jeho životnímu jubileu blahopřeje a děkuje za dlouholetou práci pro znovuobnovený Sokol. Náš jubilant má podíl nejen na organizační práci, ale i na opravách v sokolovně i jejím bezprostředním
okolí, které spolu s ostatními členy výboru zajišťoval obětavě mnoho let bez
nároku na finanční odměnu.
Přejeme další léta v pohodě a spokojenosti. Výbor TJ Sokol Holešov
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Společenská kronika
Sňatky

Michaela Šrůmová - Praha
Radislav Babák - Praha
Simona Holčáková - Holešov
Michal Černoušek - Beňov
Silvie Šrámková - Martinice
Martin Bakala - Martinice
Radka Morongová - Hulín
Aleš Tabara - Hulín
Jana Jurčíková - Zlín
Tomáš Martinec - Zlín
Viktorija Muchina - Ukrajina
Zbyněk Strecker - Jankovice
Hana Sivková - Žeranovice
Petr Helsner - Holešov
Veronika Bublíková - Hostišová
Václav Zapletal - Hostišová
Renata Hudcová - Holešov
Miloslav Smékal - Holešov

Radka Švehlíková - Zlín
Pavel Červenka - Holešov
Monika Klesnilová - Holešov
Marek Václavík - Ostrava

Narození

Nicol Kalíková - Holešov

Jubilanti
červen
Jiřina Hrbáčková - Holešov
Vlasta Lukešová - Holešov
Žofie Košinová - Holešov
Kristina Adamová - Holešov
Jindřich Háp - Holešov
Jiřina Žeravová - Holešov
Zlata Chmelíková - Holešov
Jarmila Slaměníková - Holešov
Žofie Neumannová - Holešov
Helena Hušková - Holešov
Vlasta Viznerová - Holešov
Vladimír Krcha - Holešov
František Rozsypal - Holešov
Marie Havranová - Holešov
Františka Solařová - Holešov

Jan Bukovjan - Holešov, č. Količín
Božena Košinová - Holešov
Anna Tomšů - Holešov
Marie Fuksová - Holešov, č. Žopy
Marie Navrátilová - Holešov, č. Tučapy
Marie Machovská - Holešov
Ludmila Dvořáková - Holešov
Karel Konečný - Holešov
Josef Sedlář - Holešov
Božena Augusti - Holešov
Jaroslav Eis - Holešov, č. Žopy
Ladislav Teplíček - Holešov
Libuše Solovská - Holešov

Úmrtí
Helena Nedbalová - Holešov
Karel Novák - Holešov
Veronika Vybíralová - Holešov, č. Dobrotice
Marta Janáková - Holešov
František Kopřiva - Holešov
Jaroslav Halaška - Holešov
Miroslava Skařupová - Holešov
Jindřiška Mikulenková - Holešov
– JM –

PROGRAM AKCÍ MKS HOLEŠOV - červen, červenec 2014
Koncerty

Promenádní koncert studentského smyčcového
orchestru Univerzity v Lutychu (Université de
Liège), Belgie. Cercle Interfacultaire de Musique
Instrumentale. Dirigent: Jean-Gabriel Raelet;
středa 23. července v 19 hodin, zámecké nádvoří
(v případě špatného počasí - sala terrena).

Výstavy
S. V. U. Mánes Holešov 2014
4. 6.–28. 9. 2014, zámecká galerie, zámek Holešov
Historie spolku ze sbírek Kooperativy pojišťovny,
a. s. Vienna Insurance Group a privátních sbírek
a současnost spolku z majetku autorů a soukromých sběratelů. Svým rozsahem jedinečná výstava na zámku v Holešově představí širokou paletu
výtvarných děl jak z prvé etapy existence spolku,
tak i z období jeho současného působení.
Vstupné: a) historická část S. V. U. Mánes: plné
vstupné 80 Kč; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři) 50 Kč; školní skupiny 30 Kč; děti do
6 let zdarma; držitelé průkazu AMG ČR, průkazu
pracovníka NPÚ, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.
b) Současná část S. V. U. Mánes: plné vstupné 80 Kč;
snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři) 50
Kč; školní skupiny 30 Kč; děti do 6 let zdarma; držitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka NPÚ,
ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.
Hračky dávné i nedávné
13. 6.–31. 8. 2014, zadní galerie zámku Holešov
Prázdninová výstava historických hraček pro
malé i velké. Panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, vozítka, kostky a další hračky se poprvé vydají na zámek v Holešově. Výstavu tvoří exponáty
zapůjčené od sběratelky hraček a panenek Aleny
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Pleslové ze Záměle u Rychnova nad Kněžnou, která svou sbírku tvoří již 25 let. Vstupné: plné vstupné 60 Kč; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři) 40 Kč; školní skupiny 20 Kč / 1 žák +
pedagogický doprovod zdarma; rodinné vstupné
160 Kč; děti do 6 let: zdarma
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
1. 4.–31. 10. 2014 - 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.
První česko-polská výstava MOBILNÍ FOTOGRAFIE
7. 3.–30. 6. 2014 - zámek Holešov, New Drive
Club. Mobilní fotografie je všude ve světě vnímána jako samostatný a velmi zajímavý obor, proto
se česká skupina Opojení a polská skupina Mobilni pokusily o zviditelnění tohoto fenoménu
i u nás. Výstava je přístupná pouze v průběhu konání kulturních akcí či na objednávku předem na
tel. 777 760 123. Vstupné: dobrovolné.
Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta - obřadní síň židovského hřbitova
6. 5.–28. 9. 2014 - výstava kreseb z terezínského
ghetta; zpřístupněno na požádání v Šachově synagoze.

AKCE

Holešovská Regata
20. – 21. 6. - zahrady zámku Holešov

Pátek 20. 6. - Jaromír NOHAVICA. Před koncertem bluesový podvečer Radványi – Beňo, Staří Psi
a Jazzzubs.
Sobota 21. 6. - Kryštof, No Name, Jaroslav Uhlíř s kapelou, Jiří Schmitzer, Polemic, Support
Lesbiens, Znouzectnost, Zadáci, Jitka Šuranská,
Elko Band, Jazzzubs a další. Soutěž netradičních plavidel. www.holesovskaregata.cz; vstupné:
Informační centrum - tel.: 571 160 890.
Výstava historických vozidel
Sobota 28. 6., 9.00–24.00 hod. - zámek Holešov
Největší kolekce automobilů československých
prezidentů, nacist. pohlavárů a české šlechty. Volný
sraz historických aut a motocyklů všech kategorií,
ročníků a provedení. Prezentace značek Bugatti,
Alfa Romeo, Mercedes–Benz, Laurin&Klement,
Hispano–Suiza a dalších. Celodenní program:
9.00–13.00 hod. - Jazzbook; 13.30–16.30 hod.
Melody Gentlemen – Lednice; 17.00–18.00 hod.
The Backwards; 21.30–24.00 hod. Revival Kabát
Morava; vstupné: 90 Kč/dospělí, 30 Kč/děti 6–15
let, do 6 let zdarma.

Kino

CROODSOVI
25. června , 13.15 hod. - kino Svět
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Croodsovi podniknou cestu
do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné
nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně
nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se
díky tomu navždy změní. Croodsovy čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života. USA, animovaný, komedie, 90 min.,
CinemArt, vstupné 35 Kč.
>>>

Holešovsko

>>> BABOVŘESKY 2
26. června, 17.30 hod. - New Drive Club, zámek Holešov. Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící
se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Česko, 2014, 110 min, Falcon, vstupné 50 Kč.

Připravujeme
Festival židovské kultury
Tradiční Festival židovské kultury; 29. července – 3. srpna
Letní škola barokní hudby
Komorní a závěrečné koncerty: neděle 10. 8. , 20.30 hod. - koncert lektorů,
zámek Holešov; úterý 12. 8., 20.00 hod. - 1. studentský koncert - Duchovní,
kostel sv. Anny Holešov; středa 13. 8., 20.00 hod. - 2. Studentský koncert S tancem a vínem, zámek Holešov; pátek 15. 8., 20.00 hod. - závěrečný koncert, zámek Holešov; sobota 16. 8., 19.00 hod. - závěrečný koncert, Bazilika
na Sv. Hostýně; neděle 17. 8., 15.00 hod. - závěrečný koncert, Kongresové
centrum Zlín. Program závěrečných koncertů: H. I. F. Biber: Serenáda pro
smyčce, basso continuo a ponocného (Nachtwachter); Jan-Dismas Zelenka:
Te Deum D Dur (ZWV 146, 1731) pro dva sbory, sóla a orchestr.

Skvělý úspěch žákyně
ZUŠ Holešov
Žáci ZUŠ F. X. Richtera v Holešově se zúčastnili Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2014, ve které mezinárodní odborná porota
posuzovala více než 27 000 prací od dětí ze 77 zemí světa. V této konkurenci
získala naše žákyně Nikol Háblová nejvyšší ocenění, zlatou medaili. Další
dvě žákyně Nikola Smýkalová a Tereza Zdráhalová získaly čestná uznání.
Gratulujeme.
Milí občané Holešova,
letos již počtvrté pořádáme společně s Městským kulturním střediskem
Holešov v areálu zámeckých zahrad rodinný festival Holešovská Regata. Jsem
rád, že za uplynulé tři ročníky si festival získal dobré jméno, a to jak mezi
diváky, tak i mezi umělci. Svědčí o tom právě obsazení letošního ročníku:
kapela Kryštof, která letos odehraje jen pět festivalových vystoupení za celé
léto... Jaroslav Uhlíř, který vystupuje na festivalech velmi výjimečně... a také
Jaromír Nohavica, který na festivalech nevystupuje skoro vůbec. Všichni,
když jsem je na podzim minulého roku oslovil, věděli, co to je „Holešovská
Regata“, znali z vyprávění kolegů nádhernou atmosféru místa, kde se vše odehrává, a oceňovali to, že festival je zaměřený na široké spektrum diváků, od
dětí až po dospělé.
Jsem rád, že nás Holešov s festivalem „přijal“, protože tak inspirativní
a krásně udržovaný zámecký areál se hned tak nevidí! Je to pro nás pořadatele
i velký závazek – udělat vše pro to, abychom co nejvíce využili potenciál, který
zahrady nabízí, ale zároveň abychom jim „neublížili“ a opustili je ve stejném
stavu jako před festivalem. Každoročně se snažíme vylepšovat divácký servis,
protože právě o diváky jde v první řadě. Kdo odjíždí spokojen, vrátí se. A nám
se diváci na festival vrací, což mě nesmírně těší. Těší mě i to, že publikum
tvoří z více než poloviny právě obyvatelé Holešova a blízkého okolí. Když
jsme akci s MKS Holešov a zástupci města kdysi vymýšleli, prioritně jsme
mysleli právě na to přinést vám, obyvatelům Holešova, významnou kulturní
akci, která sem přitáhne zvučná jména české a slovenské hudby.
V souvislosti s nadcházejícím ročníkem, který se uskuteční 20. a 21.
června, jsem vás chtěl požádat o shovívavost a toleranci... V zájmu bezpečnosti obyvatel Holešova i návštěvníků festivalu připravujeme dopravní uzavírky a jiná opatření, která vám trochu znepříjemní každodenní zaběhnuté
pořádky. Vše děláme v jediném zájmu: aby zvýšený počet návštěvníků Holešova nezpůsobil v centru města neúnosné dopravní zácpy a jiné obtíže s tím
spojené. Doufám, že se u vás setkáme s pochopením a že i vy si festival užijete
jako diváci, kteří mají velkou výhodu, že se koná přímo „pod vašimi okny“.
Předem děkuji za vaši trpělivost a těším se na setkání na naší – vaší Holešovské Regatě 2014.
Michal Žáček,
ředitel festivalu, AGENTURA VELRYBA s. r. o.
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INFORMACE K DOPRAVĚ
HOLEŠOVSKÁ REGATA 2014
Ve dnech 20. a 21. 6. 2014 proběhne v Holešově 4. ročník festivalu Holešovská Regata.V souvislosti s tím budou nutná některá opatření v dopravě, která
částečně ztíží jízdu běžným motoristům, ale jsou nezbytná pro bezpečný průběh
celé akce, zejména k zajištění bezpečnosti diváků směřujících do zahrad zámku.
V první řadě bychom chtěli požádat motoristy o maximální vzájemnou
toleranci a respektorávní pokynů pořadatelů, Policie ČR a městské policie. Ty,
kteří budou na akci přijíždět, prosíme, aby se nesnažili najet až do bezprostřední
blízkosti zámku a zaparkovali podle pokynů a doporučení pořadatelů v místech
k tomu určených. Ty, kteří pouze projíždí centrem Holešova, prosíme o ohleduplnost a respektování objízdných tras v souvislosti s uzavírkami některých ulic.
Od pátku 20. 6. od 15 hodin až do sobotní půlnoci budou úplně uzavřeny ulice Zámecká a ulice Partyzánská. Ulice Zámecká bude určena pouze
pro pěší přístup diváků k pokladnám a hlavnímu vstupu do areálu. Pro zákazníky Zahradnictví Stella bude povolen vjezd pouze ve směru od restaurace
Holajka. Ulice Partyzánská bude uzavřena a vyhrazena pro parkování diváků.
Parkování zde budou regulovat pořadatelé a vjezd do této ulice bude možný
pouze ve směru od centra Holešova. Ve směru od Bystřice p. H. bude ulice úplně uzavřena. Pro motoristy to znamená, že budou muset použít ve směru na
a od Bystřice p. H. objízdnou trasu vedenou po obchvatu Holešova a ulicích
Osvobození a Masarykova.
Na webu festivalu www.holesovskaregata.cz naleznete plánek doporučených parkovacích ploch. Tyto plochy budou značeny orientačními tabulemi
a během festivalu se zde budou pohybovat označení pořadatelé, kteří Vám doporučí místo, kde budete moci zanechat své vozidlo. Také zde můžete nahlédnout do situace dočasného dopravního značení v ulicích přilehlých k zámku
a jejich průjezdnosti.
Mezi doporučenými parkovacími plochami jsou i plochy se zpoplatněným
stáním. Upozorňujeme návštěvníky, že tyto plochy budou v průběhu festivalu
fungovat v běžném režimu. Na webových stránkách Městské policie Holešov
(mp.holesov.cz) je možné nalézt jejich seznam a provozní dobu.
K parkování lze využít velkých parkovišť u obchodních center, stálá parkoviště i doporučené ulice v okolí zámku.
Parkoviště u koupaliště a pod nadjezdem bude vyčleněno přednostně pro
diváky, kteří budou stanovat v průběhu festivalu na stanové louce v zámecké
oboře.
Děkujeme všem divákům za toleranci a vzájemnou ohleduplnost.

16

Holešovsko

ŠKOLSTVÍ

Školní akademie v 1. Základní škole
V letošním školním roce naše škola slaví dvě
významná výročí – 125 let života „alma mater“
a 20 let od položení základního kamene k přístavbě nové budovy.
Tyto události jsme chtěli oslavit společně učitelé, žáci a rodiče. Připravili jsme akademii v duchu přenesení se o 50 let dopředu, do roku 2064,
kdy se před školou schází absolventi po 50 letech
a vzpomínají...
A bylo na co! Děti svými veselými tanci, písněmi, kreativními vystoupeními vykouzlily slzičku v mnohém oku a nejednou roztleskaly plnou
halu maminek, tatínků, babiček, dědečků, hostů,
zkrátka všech, kteří přišli s námi slavit. Předvedly, co se naučily nejen ve škole se svými paními
učitelkami, ale také ukázaly, jak ve volném čase
rozvíjí svůj talent.
Všem účinkujícím i celému realizačnímu
týmu učitelů patří za zdařilou akci velký dík.
Jarmila Hanáčková
zástupkyně ředitelky 1. ZŠ Holešov

Prvního června patřil holešovský zámek dětem
V neděli 1. června se uskutečnil v Holešově
tradiční dětský den. Poprvé jsme se při pořádání
této velké celoměstské akce spojili s Týdeníkem
Kroměřížska. Akce tak získala daleko větší propagaci, což se také projevilo na zvýšeném počtu návštěvníků z celého našeho kraje. Celý den byl krásně
zalitý sluncem a dodal celé akci tu správnou atmosféru a náladu. Pro děti bylo připraveno spoustu
zajímavých atrakcí, mohly se zapojit do velké soutěže, v rámci které absolvovaly různá stanoviště a na
závěr proběhlo losování pěti velkých cen pro účastníky této hry. Na jednotlivých stanovištích se děti
mohly setkat se strážníky městské policie, s dobrovolnými hasiči, členy Českého červeného kříže,
s mladými debrujáry z TYMY, členy DFK Holešov
a dalšími organizacemi. Pro malé děti v doprovodu

rodičů byl připraven tradiční Pohádkový les, který
se konal v prostorách Růžové zahrady. Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých
pohádek, např. Karkulka a babička, čertík, vodník,
Sněhurka s princem, vědma, princezna Koloběžka,
berušky, Shrek s Fionou, klauni a na závěr pan král
s královnou. Jednotlivé postavičky dětem rozdávaly
různé úkoly a zkoušely jejich šikovnost a postřeh.
V krásném prostředí růžové zahrady se uskutečnil
také relaxační workshop s různými netradičními nástroji – didgeridoo, bubínky, chrastítka atd.
V zámecké zahradě nechyběly také pouťové atrakce
(houpačky, kolotoče, skákací hrad, skluzavka, střelnice). Díky finančnímu příspěvku města Holešov se
děti mohly zdarma projet ve vláčku Pacifik a také
v kočáře taženém koňmi.

Souběžně s touto pestrou nabídkou probíhal celé odpoledne také program na pódiu, který
moderoval Petr Zakopal. Kromě různých soutěží
a losování děti také zhlédly vystoupení holešovského kouzelníka Radka Šimčíka a téměř v hodinovém
bloku vystoupily kroužky SVČ–TYMY – Babydance, Balet, Břišní tance, Breakdance, Zrníčko, Happydance, Společenský tanec a Sundance. Děkujeme
všem, kteří tuto akci sponzorsky podpořili. Velké
poděkování a uznání si zaslouží všechny děti, které
vystoupily v pestrém programu, a také pracovníci
a spousta dobrovolníků, bez kterých by se tato akce
nemohla uskutečnit. Velmi si této pomoci vážíme.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Sportovní olympiáda mateřských škol
Holešov - Tradiční sportovní olympiádu pro děti z holešovských mateřských škol uspořádalo SVČ TYMY ve čtvrtek
5. června na hřišti gymnázia. Po slavnostním zažehnutí olympijského ohně se soutěžilo v několika sportovních disciplínách.
Vyvrcholením sportovního zápolení byl štafetový běh zástupců všech zúčastněných MŠ. Ten odstartoval a malým sportovcům udělil cenné rady před závodem místostarosta města
Rudolf Seifert. Své soupeře s výrazným náskokem porazili závodníci z MŠ Sluníčko. Ředitelka této školky Lenka Pacíková
na ně byla právem hrdá. Ještě před vyhlášením vítězů všechny
děti utvořily velký kruh a ředitelka TYMY Jarka Vaclachová je
naučila několik indiánských pokřiků a zaříkadel. Moc se jim to
líbilo. Pak už následovalo rozdání diplomů a sladkých odměn
všem dětem a každé si také na krku odneslo svoji papírovou
krásnou medaili. Počasí jim také vyšlo, neboť ihned po rozchodu se spustil letní déšť.
JZ
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Na kolo jen s přilbou
Holešov (JZ) - Pod koordinací SVČ TYMY
Holešov letos opět již po dvanácté proběhl na hřišti 1. ZŠ Holešov další ročník rozsáhlé celostátní
akce pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci
nošení cyklistických přileb dětmi do 15 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování
počtu úrazů hlavy na kole. Akce se konala v od-

poledních hodinách a zúčastnila se jí spousta malých i velkých cyklistů i rodičů. Podmínkou účasti
a absolvování všech připravených disciplín bylo
vlastní kolo, odrážedlo nebo koloběžka a cyklistická přilba. Účastníci si užili pestrý program, kdy
absolvovali několik stanovišť. Museli např. zvládnout překážkovou dráhu, ti nejmenší za pomoci
dospělých, čekaly je i vědomostní disciplíny jako

třeba znalost dopravních značek a předpisů, zásady první pomoci, ze kterých je zkoušeli studenti
a pracovníci SPŠ MV Holešov a obětavé členky
Červeného kříže Olga Rypková a Jana Lochmanová. Všem zkoušejícím i pořadatelům náleží poděkování za přípravu této oblíbené akce. V závěru
odpoledne na všechny čekala spousta her a losování o velmi zajímavé a hodnotné ceny.

Bezpečně na kole – Základní škola praktická Holešov
V pátek ráno 30. května jsme společně se
žáky naší školy vyhlíželi pěkné počasí, abychom
mohli zrealizovat dopravní akci Bezpečně na kole.
Celý den byl naplánován tak, aby si děti vyzkoušely a ověřily své teoretické znalosti a praktickou
jízdu na kole, popř. na koloběžce.
Akce se konala v Americkém parku. Děti
měly první teoretický úkol již cestou tam – poznávaly dopravní značky, za které jim paní učitelky
přidělovaly body.
V Americkém parku si žáci vyzkoušeli jízdu
zručnosti na kole, ti menší na koloběžce. Měli nachystanou dráhu, kde přejížděli desky, projížděli
vyznačenou cestičkou, kličkovali kolem PET lahví
a projížděli pod překážkou v podobě znaku města Holešova. Na správné projetí dráhy odborně
dohlíželi strážníci Městské policie Holešov, kteří
žákům v případě potřeby poradili a nasměrovali
je k cíli.

Vzhledem k tomu, že nám počasí nepřálo,
další teoretické úkoly plnili žáci po návratu do
školy. Napsali si test správného cyklisty a dokreslili na předtištěné kolo povinnou výbavu.
Všechny body z jednotlivých teoretických částí se sečetly a byl vyhodnocen
nejlepší znalec z každé třídy. Praktická
část – jízda zručnosti – byla vyhodnocena zvlášť pro cyklisty a pro koloběžkaře.
Akci jsme si i přes ne moc hezké
a chladné počasí užili, všichni zúčastnění
získali sladkou odměnu.
Ceny byly zakoupeny díky finanční
podpoře městského úřadu v Holešově
v rámci Akce milion.
Rádi jsme mezi sebou uvítali i zástupce Městského úřadu Holešov pana
místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře.
Poděkování patří strážníkům Městské

policie Holešov. A v neposlední řadě i panu Zdeňku Koláčkovi, který nám sponzorsky seřídil kolo.
Za základní školu praktickou sepsala
Mgr. Petra Šínová

Netradiční předmaturitní týden
Ráda bych vám popsala netradiční předmaturitní týden prvního ročníku a kvinty, kdy si pro
nás profesoři připravili v rámci společenských věd
zajímavý program. Měli jsme na výběr z několika
možností.
V pondělí jsme měli tři přednášky, kterých
se zúčastnili všichni. Každá přednáška trvala asi
hodinu a půl. Jako první na nás čekala přednáška
o handicapovaných lidech. Dělali jsme různé aktivity, něco jako pantomimu, kdy jsme si měli navzájem vysvětlit, že půjdeme v určitý den v určitou
dobu na určité místo. No, moc lehké to nebylo. Při
další aktivitě měl jeden zavázané oči a měl tomu
druhému vysvětlit beze slov, co cítil v krabičce.
Následná přednáška byla o rodině Baťových. Do
pracovních listů jsme doplňovali informace, které
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jsme se dozvěděli v textu, který jsme měli k dispozici. Byla to taková příprava na čtvrtek. V další
přednášce jsme doplňovali do pracovních listů
události z kronik týkajících se školy, které byly
uloženy v archivu školy.
V úterý jsme jeli do Kroměríže. Navštívili jsme knihovnu, rádio Kroměříž a mincovnu.
V knihovně si pro nás paní knihovnice připravila
prezentaci o tom, jak knihovna funguje spojenou
s prohlídkou. V rádiu nám ukázali, jak to celé probíhá a dokonce jsme se byli podívat v nahrávacím
studiu. V mincovně jsme si prohlédli všechny
mince a stroje, které tam byly vystavené.
Ve středu pro nás o. s. Skřítek připravila velkou týmovou hru. Připojili se i studenti primy.
Byli jsme rozděleni do skupin po osmi. V každém

týmu byli dva studenti z každé třídy. Kvůli špatnému počasí jsme se přesunuli ze zámku do školy.
Ve čtvrtek jsme jeli do Zlína, kde jsme navštívíli
Baťovu vilu, nejvyšší budovu Zlína Baťův mrakodrap a Muzeum jihovýchodní Moravy. Ve vile
jsme se dozvěděli více o fungování firmy řízené
Tomášem Baťou, ale za velmi přínosné považuji
informace o tom, jak se Baťa choval ke svým zaměstnancům, jak je motivoval a jaké jim poskytl
zázemí a něco víc o samotné rodině Baťových.
V mrakodrapu jsme se svezli pojízdnou kanceláří,
kde nám o ní paní průvodkyně něco řekla. V muzeu jsme se dozvěděli něco více o botech značky
Baťa. Myslím, že i přesto, že pršelo, všichni si celý
týden užili 
Benediktová Tereza, 1. A

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 O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí–pátek 8.00–14.00.
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem,
objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28,
734 358 563
27. 6. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ - přijďte ukázat
své vysvědčení, čeká vás odměna
27. 6. HURÁ PRÁZDNINY - od 16.00 na zahradě
TYMY - hry, soutěže, skákací hrad, táborák, vstupné dobrovolné
PŘIPRAVUJEME
1. 7. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ – zájezd na hrad
Helfštýn, odjezd v 9.00 z TYMY, návrat mezi 16.
a 17. hodinou, cena za dopravu: dospělí 170,- Kč,
děti do 15 let 120,- Kč, děti do 3 let zdarma, vstupné
si hradí každý sám
OD 20. 6. 2014 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015, bližší informace v kanceláři TYMY
PLAVÁNÍ KOJENCŮ V HOLEŠOVĚ - SVČ –
TYMY – každé pondělí - plavání kojenců od
6 týdnů do 1 roku – zdravá a hravá aktivita podporuje správný psychomotorický vývoj, posiluje imunitní systém miminka, hlaste se na telefonu: 777
627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
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 bruslí + chrániče), 14. 7.–18. 7. Break dance (1.250,-), IN-LINE
bruslení v TYMY (1.950,- + 400,- výpůjčka bruslí
+ chrániče), 21. 7.–25. 7. Počítačový s play stationem 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,-)
OZDRAVNÉ POBYTY
9. 7. – 13. 7. Tvůrčí pozornost (4.490,- plná penze,
4.090,- polopenze) – s lektorkou Olgou Štěpánovou,
místo: koliba Čecher Rusava, seznámení s technikami, jimiž se vrací člověk sám k sobě. Principy
hathajógy, nácvik relaxace, koncentrace, meditace, vizualizace. Práce s hlasem jako prostředkem

sebevyjádření. Samoléčba, práce s energetickými
centry se zaměřením na sebepřijetí a komunikaci.
Pro hlasové profesionály /pěvce, herce/ je možné
po dohodě doplnit denní program o exkluzivně vedený odborný seminář /zahrnuto v ceně/.
22. 8. – 31. 8. Itálie Caorle – kemping Falconera
(4.490,- ubytování ve stanu, 4.990,- ubytování v karavanu), cena zahrnuje ubytování v prostorných
stanech 2 + 2, plná penze /česká kuchyně/, doprava
autobusem z Holešova, pojištění CK proti úpadku,
spotřeba energií, průvodce, pobytová taxa.
12. 9. – 21. 9. Istrie Lanterna – (4.990,-/dospělí,
4.790,-/dítě do 12 let, 2.200,-/dítě do 3 let bez nároku na lůžko), cena zahrnuje 8 pobytových dnů,
7 nocí, ubytování v apartmánech cca 300 m od
moře, doprava autobusem z Holešova, průvodce,
pobytová taxa. Možnost zajištění stravy.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 BUDE KONCEM
ČERVNA NA STRÁNKÁCH TYMY.
O PRÁZDNINÁCH SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY – www.tymycentrum.cz
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled,
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po
prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci a přejeme krásné prázdniny plné
zážitků.
Pracovníci SVČ – TYMY

Anketa „Srdce na dlani“ v Holešově již po desáté
V letošním roce se konala v Holešově již po
desáté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci
se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se
o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas
oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím
kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily
všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ
MV a TYMY - středisko volného času.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo 21. 5.
v TYMY. Zúčastnili se ho z každé školy nejúspěšnější učitelé, vedení škol, zástupci města a zástupci

Červen 2014

Parlamentu dětí a mládeže. Z rukou dětí – zástupců PDM obdrželi ocenění, kytičku a keramickou
plastiku z 1. ZŠ paní učitelka Jitka Gregušová
a pan učitel Pavel Březina, ze 2. ZŠ paní učitelka
Lucie Dvorníková, ze 3. ZŠ paní učitelka Marcela
Hušťavová a paní učitelka Petra Stárková a paní
vychovatelka školní družiny Alena Krejčí za volnočasové aktivity, z VPŠ a SPŠ MV byl oceněn pan
učitel Stanislav Žalčík.
Z TYMY byly oceněny Alena Starečková,
vedoucí společenských tanců, a Martina Krejčí,
vedoucí kroužků Zrníčko, Zumba, Angličtina pro

nejmenší, Máme rádi zvířata. Slavnostního dne se
zúčastnily také ředitelky škol – paní Jarmila Růžičková, Helena Moravčíková a Jitka Heryánová,
VPŠ a SPŠ MV zastupovala paní Eva Vichlendová. Pozvání přijali také představitelé města v čele
s panem starostou Pavlem Svobodou. Děkujeme
všem učitelům za jejich práci a velmi si vážíme
spolupráce s Parlamentem dětí a mládeže a také se
Střediskem volného času – TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM
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Zástupcům z TYMY předala britská velvyslankyně
zlaté diplomy DofE
Program pro mládež, Cena vévody z Edinburghu, je dobrovolný nesoutěžní program pro
mladé lidi, který jim umožňuje rozvíjet svou osobnost a aktivně využít svůj volný čas. Každoročně
probíhá udělování diplomů a odznaků úspěšným
účastníkům programu, kteří dosáhli jednoho
ze tří stupňů, a to bronzového, stříbrného nebo
zlatého.
Letošní ceremoniál předání zlatého stupně
proběhl v úterý 3. června na britském velvyslanectví v Praze za přítomnosti významných osob
spjatých s celým programem a paní velvyslankyně
Jane Thompson. Mezi nimi byli i dva úspěšní mladí lidé ze Střediska volného času v Holešově, a to
Alžběta Kastelíková a Štěpán Ševčík. V první části
slavnosti se uskutečnilo setkání s patronem této
ceny Jakubem Vágnerem, který s mladými lidmi
pobesedoval o své velké vášni – rybolovu. Po této
části se uskutečnilo slavnostní předání za účasti

několika
zajímavých
hostů, mezi nimi byla
také paní Helena Fénix,
dcera lady Abrhams,
zakladatelky Ceny vévody z Edinburghu. Na
závěr slavnosti proběhlo společné fotografování na zahradě britského
velvyslanectví.
Na závěr bych
chtěla
poblahopřát
oběma našim účastníkům Bětce i Štěpánovi k získání zlaté ceny
a zároveň bych jim ráda
poděkovala za jejich dobrovolnickou pomoc při
zajišťování akcí pro děti a mládež. Věřím, že oba
jsou příkladem i pro ostatní aktivní mladé lidi,

kteří je budou v programu Cena vévody z Edinburghu následovat.
Mgr. Jarmila Vaclachová, vedoucí skupiny DofE

Vypravili jsme se za hvězdami
Filmový festival je bezpochyby největší kulturní akcí, která se ve Zlíně každoročně koná.
Jeho součástí je kromě několika desítek filmových
premiér i celá řada doprovodných akcí. Rozhodli
jsme se, že nejšikovnějším dětem z TyMy, které
dobře reprezentují volnočasové středisko na různých soutěžích a pomáhají s organizací akcí, nadělíme dárek ve formě jednoho dne stráveného na

festivalu dětských filmů. I když nám počasí úplně
podle představ nepřálo a párkrát sprchlo, málokdo si toho stihl všimnout. Zhlédli jsme soutěžní
filmy, navštívili workshopy, zúčastnili se koncertu Jaroslava Uhlíře, potkali Arnošta Goldflama,
Alenu Mihulovou, Jana Čenského, Danu Morávkovou, Vlastu Korce, Bena Cristovaa, Miroslava
Hraběte, Tomáše Vernera, Zbigniewa Czendlika,

autora Komisaře Vrťapky a spoustu zahraničních
herců a režisérů. Většina z nás se s nimi i vyfotila
a získala autogram. Rádi bychom z tohoto výletu
udělali v SVČ TyMy tradici a našim dětem každoročně zcela zdarma nadělili den plný zážitků na
zlínském festivalu.
Barbora Winklerová

Foto (Lida Polišenská): Vyfotili jsme se s Benem, pány Uhlířem a Goldflamem, stali se součástí cirkusového představení, rozplétali záhadu s komisařem
Vrťapkou, pozdravili hvězdy na červeném koberci...

Sundance se stala vicemistrem
soutěže Děti Fitness
Skvělý závěr taneční sezóny slaví skupina Sundance z TyMy. Kromě
úspěšných krajských soutěží se tanečnice zúčastnily 24. května mezinárodního finále soutěže Děti fitness pod názvem Mia festival Praha v paláci Lucerna.
Pořadatelé nás mylně zařadili do kategorie profi, což jsme přijali jako výzvu.
Druhé místo pro nás proto bylo nečekaným, ale velmi příjemným překvapením. Během našeho pobytu na pražské soutěži byla skupina vyhlášena kolektivem města Holešova za rok 2013 v oblasti sportu.
Jsme velmi rádi, že tímto umístěním jsme dokázali, že si toto ocenění
zasloužíme.
Vedoucí skupiny
Olga Pešková
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Tradiční rybářské závody Holešov 2014
V pěkném prostředí holešovských Rybníčků
se v sobotu 17. května konaly tradiční rybářské
závody, pořádané místní organizací Moravského rybářského svazu Holešov. Prezentace byla
zahájena již v 5.00 hodin a od 6.00 hodin začali
závodníci chytat. Letošních závodů se zúčastnilo
41 závodníků všech věkových kategorií, nejmladší
rybářkou byla Daniela Bláhová z Holešova. Je jen
škoda, že se těchto závodů zúčastňuje velmi málo
členů holešovské organizace.
Rovněž tradičně nepřálo pořadatelům, závodníkům, ale i návštěvníkům počasí. Organizátorům se podařilo získat od Pivovaru Přerov „Zubr“
velkoplošný přístřešek, který skryl před tímto počasím většinu návštěvníků. Patron rybářů sv. Petr

se podobně jako vloni smiloval a poslal nakonec
na holešovské Rybníčky příznivější počasí, které
přálo všem přítomným.
Holešovští rybáři zásluhou výboru místní
organizace se velmi dobře připravili na závody
a po jejich skončení mohli konstatovat, že vše
dobře dopadlo. Pro organizátory bylo podstatné,
že stovky návštěvníků odcházely nadmíru spokojeny. Opět tradičně si mohli pochutnat na rybích
specialitách, zejména na smaženém pstruhovi
a kaprovi a grilovaných makrelách. Holešovské
rybářské závody provázela rovněž tradičně bohatá
a kvalitní tombola, mezi tzv. „bomby“ patřilo jízdní kolo a pečené sele.
Rybáři soutěžili ve dvou kategoriích. První
kategorie byla o největšího uloveného kapra, kterou vyhrál závodník z Holešova Antonín Bačík
s chyceným kaprem měřícím 55 cm. Ve druhé
kategorii se závodilo o celkový součet všech ulovených ryb majících zákonnou délku. V této kategorii opět zvítězil závodník z Holešova Vilém
Karafiát s celkovým součtem 277,5 cm. Na dalších
místech se umístili Pavel Šenkyřík (Holešov – 209
cm), V. Vilímek (Holešov – 175,5 cm), T. Hnízdil
(Chropyně – 146 cm), J. Hnízdil (Chropyně – 139
cm), K. Navrátil (Hulín – 102 cm), M. Mácha (Hulín – 94 cm) a A. Bačík (Holešov – 92 cm). Všichni
jmenovaní obdrželi hodnotné rybářské ceny.
Výbor Místní organizace MRS Holešov prostřednictvím předsedy Dr. Jindřicha Pruše chce
touto cestou poděkovat všem závodníkům, návštěvníkům a sponzorům a také organizátorům
za zdárný průběh tradičních rybářských závodů
a těší se opět za rok na shledanou na Rybníčkách
v Holešově.

Rybářské závody mládeže
O týden později, 24. května 2014, se pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Sta-

nislava Mišáka a za finanční pomoci Zlínského
kraje konaly ve stejném prostředí rybářské závody mládeže do 15 let. Rovněž tyto závody byly
dobře připraveny. Bohužel, mladým závodníkům
nepřálo počasí a rybám se navíc nechtělo na háček. Nakonec se přece jenom podařilo nějaké ryby
ulovit a vítězům předat rybářské ceny. Na 1. místě
se umístil Petr Pospíšil, na dalších místech potom
Tomáš Logaj, Ondřej Navrátil a Adam Sekanina.
Závodů se zúčastnilo celkem 18 mladých rybářů. Všichni obdrželi různé sladkosti, rybářské
potřeby a všem bylo podáváno občerstvení v podobě grilovaného kabanosu, který všem chutnal.
Rovněž i u těchto závodů patří dík všem organizátorům, závodníkům, ale i rodičům, kteří mladé
rybáře doprovázeli.
Text předseda MO MRS
JUDr. Jindřich Pruš
Foto -jz-

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizace Moravského rybářského svazu Holešov současně tímto děkuje
starostovi města Holešova Pavlu Svobodovi a zastupitelům města Holešova za
významnou finanční podporu ve formě
dotace poskytnuté v rámci Akce milion
MO MRS Holešov na její činnost.
Za výbor MO MRS Holešov předseda
Dr. Jindřich Pruš

Holešovské sbírání vršků zblízka
Obyčejné plastové vršky jsou pro někoho jen
odpadem. Ale díky občanskému sdružení Každý
může pomáhat nemusí končit v kontejneru, ale
mohou smysluplně posloužit. Než však dojde
k samotné recyklaci, urazí tyto plastové uzávěry
dlouhou cestu.
Na začátku všeho je vůle člověka tyto vršky recyklovat a případně sbírat pro následnou
pomoc potřebným. V Holešově se již delší dobu
sbírají PET vršky pro Romana Trefila. Pytle se
sesbíranými vršky někdo donese na sběrné místo,
odkud jsou následně odvezeny a strastiplná cesta k výkupu pro recyklaci pokračuje. Pokud jsou
smíchané různé typy vršků (jiné typy plastů a velikostí), dochází k třídění. Také musí být vršky bez
nečistot či vlhkosti. Tuto práci už dlouhou dobu
zajišťují převážně ve svém volném čase lidé dobrovolně a s přáním pomoci.
Když jsou vršky konečně sesbírané, vytříděné, umyté a usušené, čeká je poslední cesta a jejich
výkup.

Červen 2014

Ceny za výkup také nejsou nijak závratné,
pohybují se okolo 7 Kč/kg, a tak se opravdu každý
vršek počítá…
Sbírání vršků v Holešově tedy stále probíhá,
sběrná místa jsou vedle prodejny Tesco – sklad
Tosta v Holešově, v sídle Charity Holešov a také
na farním úřadě Římskokatolické církve Holešov.
Všem vrško-dárcům děkujeme.
Autor článku:
Leona Čapková, Charita Holešov

PROVEDU

DROBNÉ STAVEBNÍ
A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
V Holešově a okolí
Mobil: 736 731 776
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Na Hostýně proběhl 25. ročník Memoriálu Dr. Rudolfa Plajnera
Hostýn (JZ) - Třetí květnovou sobotu se
již po pětadvacáté sešli na Hostýně u památníku
RNDr. Rudolfa Plajnera, dlouholetého náčelníka Junáka, zástupci skautských středisek z celé
republiky. Vzhledem k nepříznivému počasí ale
mnozí z nich, především ti dříve narození, nezvolili putování na Hostýn po žádné z turistických
tras, ale nechali se sem vyvézt. I přes nepříznivé
povětrnostní podmínky byla ale účast velmi početná. I letos měli na setkání převahu Holešované.
Tito mladí skauti kolem současného vedoucího
holešovského střediska Junáka Martina Sadílka
převzali také organizaci memoriálů po Aloisi Reimerovi a zemřelém Stanislavu Štěpánovi, jednom
z nejstarších členů holešovského střediska. Z jeho
iniciativy byl také postaven památník RNDr. Rudolfa Plajnera na Hostýně, od jehož slavnostního
odhalení uplynulo již 15 let. Pro každého účastníka si mladí holešovští skauti připravili na památku dřevěný upomínkový předmět s vypálenou
skautskou lilií. Pietního aktu se zúčastnila také
celá řada významných hostů, mezi nimiž nechyběl místostarosta města Holešova Rudolf Seifert.
Ten na Hostýn doraziI i přesto, že se v Holešově
v tento den konala spousta dalších tradičních
a významných akcí, kterých se zúčastnil. Nechyběl zde ani bývalý starosta a radní města Holešova
Zdeněk Janalík, který společně s manželkou patřil
k těm zdatnějším a na Hostýn dorazil pěšky až
z Rusavy. Ke všem účastníkům promluvil zástupce
krajské rady Junáka, za vedení města všechny přítomné pozdravil R. Seifert a Zd. Janalík. Nejvíce
ale všechny potěšil a v deštivém počasí snad i zahřál pozdrav syna Dr. Rudolfa Plajnera Oldřicha,
který tlumočil jeho vnuk Martin Plajner. Setkání
bylo ukončeno zpěvem skautské hymny. Poté ještě někteří zamířili do baziliky, kde slavnostní den
ukončili účastí na mši svaté.

Pozdrav Oldřicha Plajnera
účastníkům memoriálu:
Vážení přítomní, účastníci pochodu Tesák–Hostýn, bratři a sestry. Dovolte,
abych vás pozdravil prostřednictvím vnuka
Martina při příležitosti XXV. ročníku MEMORIÁLU Dr. RUDOLFA PLAJNERA.
Táta Plajner se narodil na počátku
minulého století, v roce 1901, a většinu svého aktivního života prožil v Holešově jako
dobrý a oblíbený kantor matematiky a fyziky. Na tento kraj Hostýnských vrchů a okolí
byl do konce života silně citově vázán.
Na junáckou stezku nastoupil skautským slibem v roce 1916 a jeho skautská
pouť i občanský život skončily v létě roku 1987.
Mnozí asi víte, že Holešovan ing. Vémola (Baron)
je autorem monografie věnované Rudolfu Plajnerovi, popisující podrobně jeho život.
Dnes a na tomto místě se zmíním jen o sedmi významných událostech, které ve funkci náčelníka Junáka zásadním způsobem ovlivnil. Vybral
jsem tyto:
1. Sjednocení skautských organizací v roce 1938
ve Svaz skautů a skautek republiky Československé.
2. Organizace a zajištění ilegální cesty pro bezpečný odchod zejména důstojníků a vojáků do
zahraničí po okupaci Československa Německem
v roce 1939.
3. Vybudování výchovného systému Junáka, zaměřeného i na přípravu k „obraně vlasti“.
4. Aktivně se angažoval v odbojovém hnutí za
druhé světové války, jako zprostředkovatel styku
mezi odbojovými skupinami ze Západu a Východu a později i českými partyzány.
5. Během okupace sepsal příručky pro získání 1.
a 2. junáckého stupně. Jejich vydání bezprostředně

Kácení máje v Holešově

po ukončení války umožnilo rychlé zavedení jednotné výchovy v obnovené skautské organizaci.
6. Obnovení Junáka jak v roce 1945, tak i v roce
1968 bylo podmíněno ze strany státu setrváním
táty v čele této organizace.
7. Po splynutí Junáka s jednotnou organizací mládeže v roce 1970 věnoval se spolu s několika blízkými spolupracovníky dokumentaci historie skautského hnutí, napsal řadu studií, které byly uloženy
do archivu Památníku národního písemnictví.
Těmito významnými činy se nesmazatelně
zapsal do historie skautského hnutí.
Závěrem děkuji holešovskému středisku
Junáka, které dalo vznik memoriálu již v roce
1990, tehdy ještě pod hlavičkou turistického oddílu TJ Holešov, a které dodnes udržuje tuto tradici
(vybavují se mi jména bratra Vémoly, Reimera
a Štěpána jako iniciátorů této akce, s nimiž jsem
byl ve styku).
Děkuji všem přítomným za vzpomínku na
tátu a přeji vám příjemný den.
V Praze, květen 2014
Oldřich Plajner

Informace o činnosti Českého
zahrádkářského svazu Holešov
Okresní kolo soutěže ve floristice - zúčastnili se ho žáci 3. ZŠ Holešov, ZŠ
Kvasice, ZŠ Tlumačov a 1. ZŠ Holešov, junioři studenti SŠHS a dospělé členky
ZO ČZS Holešov, Hulín, Prusinovice a Míškovice. Soutěž se konala na Výstavišti
Floria v Kroměříži ve dnech 3. 5.–11. 5. a naši soutěžící byli velmi úspěšní. Žákyně 1. ZŠ Holešov Hana Mikulíková z 9. tř. se ve své kategorii umístila na 1. místě,
za ní pak zůstalo dalších 12 soutěžících v její kategorii. Na 1. místě juniorů se
umístila Hana Geržová ze SŠHS, na 1. místo v dospělých se z 9 soutěžících dostala paní Anna Večeřová ze ZO ČZS Míškovice. Ta se také v zemském - moravském
kole v Prostějově umístila na 3. místě, a tak postupuje do celostátní Floristické
soutěže, která se bude konat na výstavě „KVĚTY“ v Lysé nad Labem 11. 7. 2014.
Zájezd zahrádkářů - Holešovští zahrádkáři uspořádali také jarní zájezd s pestrým programem. Uskutečnil se 6. června a stihli navštívit Bonsai centrum v Uh.
Hradišti, borůvkovou plantáž v Provodově a nakonec si prohlédli hrad Brumov.

Stejně jako stavění holešovského máje proběhlo letos i jeho kácení, zorganizované MO KDU-ČSL v sobotu 24. května v družné a příjemné atmosféře
bohatého programu a spousty atrakcí. Vysoký máj se nejdříve neúspěšně pokusily pokácet postavičky Pata a Mata, načež se této technicky složité a trochu
nebezpečné práce chopili místní mládenci vedení nadšeným děkanem a holešovským farářem P. Jerzy Walczakem. Dílo se bez obětí na životech podařilo
a máj byl ihned obsypán spoustou dětí, které si braly na památku umělé květiny
z jeho koruny. Celé odpoledne provázela dechovka, divákům zahráli a zatančili
malí Valášci ze souboru Malá Rusava, děti ocenily skákací hrad, trampolínu
i to nejlepší z programu – svezení na koni, poníkovi i na bryčce. A bohaté občerstvení ve stravovacím stanu zpříjemnilo několika stovkám účastníků horké
odpoledne hrozící bouřkou, která ale nakonec během kácení nepřišla. Ze zábav
kolem stavění i kácení máje se pomalu i v Holešově stává tradice, takže jistě se
všichni těší na tento jarní obřad v příštím roce!
-kb-
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Mladí rybáři čistili řeku
Rusavu
Dne 10. května 2014 se mladí rybáři z rybářského kroužku, který pracuje při SVČ – TYMY, zúčastnili akce „Čistá Rusava“. V rámci této eko - akce
měli za úkol vyčistit úsek řeky Rusavy od brodu před areálem Rybníčky po
soutok Rusavy se Žopkou. Čištění se zúčastnilo 8 dětí. Kromě mladých rybářů se akce zúčastnily i další mládežnické organizace.
Vedoucí rybářského kroužku tímto děkují mladým rybářům, kteří se
čištění zúčastnili.
Vedoucí rybářského kroužku
Stanislav Jaša a Jiří Navrátil

Jarní soutěž
mladých hasičů
3. května 2014 nás reprezentovali naši mladí hasiči z Holešova na
V. ročníku Jarní soutěže mladých hasičů v Henčlově. Jeli si opět vyzkoušet své
dovednosti ve dvou disciplínách: štafetě dvojic a štafetě 4x60 m.
I přes velké množství družstev se mladší družstvo umístilo na 14. místě
z 22 družstev a starší družstvo na 14. místě z 15 družstev. Jelikož na tuto soutěž jeli jiní žáci než minule, aby se prostřídali, nedá se říci, jestli se naši mladí hasiči zlepšili. Za jejich výkon ve velmi chladném počasí, které potrápilo
i vedoucí, jim moc děkujeme.
Ing. Hana Rezková,
vedoucí mladých hasičů Holešov

V Holešově ani letos nezapomínají na čistou Rusavu
Je sobota 10. května 2014. Holešovští dobrovolní hasiči společně se zástupci holešovských skautů, rybářů a TYMY centra Všetuly vyráží do akce
„Čistá Rusava“. Práce jim jde od ruky a koryto řeky se daří vyčistit od Kolonky
až po mostek v Dobroticích. Všichni zúčastnění se po dobře vykonané práci
schází na hasičské stanici, kde mají přichystáno občerstvení.
Akce proběhla jako každý rok pod záštitou mladých hasičů a JSDH Holešov a také za pomoci Povodí Moravy, které nám dodalo pytle na odpad,
rukavice a malé občerstvení.
Technické služby Holešov poskytly pytle na tříděný odpad a zajistily
bezplatné uložení nebezpečného odpadu. Poděkování patří všem zúčastněným dětem, jejich vedoucím a také SDH za účast a za zapůjčení nákladní avie
a členům JSDH, kteří odpad posbírali, a v neposlední řadě děkujeme městu
Holešov za nemalou finanční podporu.
Ing. Hana Rezková,
vedoucí mladých hasičů Holešov

Vzpomínka na osvoboditele – obnovená tradice
Před pěti lety jsme naposledy zajížděli z Holešova do Uničova položit na hrob jednoho z těch,
kteří osvobozovali Holešov a Količín, kytici květů. Tradice byla přerušena. Až letos 10. 5. několik
občanů Količína a Holešova opět obnovilo tradici uctít památku plk. v. v. Vladimíra Romaněnka
u jeho hrobu v Uničově u příležitosti 69. výročí
osvobození ČSR od fašismu Rudou armádou a armádami dalších spojenců.
Ve dnech 6. a 7. května 1945 por. Vladimír
Romaněnko, původem volyňský Čech, se jako
18letý příslušník 1. čsl. samostatné brigády 1. armádního sboru aktivně podílel na osvobozování
obce Količín. Mnozí jeho druhové položili při
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bojích to nejcennější, své životy. Jejich jména jsou
uvedena na pamětní desce v Količíně a stejně tak
každoročně si občané připomínají jejich památku u pomníku osvoboditelů. Zahynul přitom i
jeho nejlepší kamarád. Bohužel letos v informaci
o připomínce osvobození města Holešova a Količína jakákoliv zmínka o Vladimíru Romaněnkovi
chybí.
Pan Vladimír Romaněnko byl pravidelným
účastníkem oslav osvobození v Holešově a také
byl zapsán dne 6. 5. 1965 do knihy cti města Holešova a Količína. Po válce se usadil i s rodinou
v nedalekém Uničově. Zde byl až do odchodu do
důchodu zaměstnán jako řidič autobusu ČSAD.

V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovník.
Byl také vyznamenán za zásluhy o československý
stát prezidentem V. Havlem. Pan Vladimír Romaněnko zemřel 1. 5. 2002 ve věku 75 let po těžké
nemoci a je pochován na místním hřbitově v Uničově. Na jeho hrob jsme dříve každoročně pokládali kytici květů s věnováním za občany Količína,
Holešova a místního Klubu českého pohraničí,
tak i tentokrát jsme tak učinili.
U hrobu jsme se setkávali i s jeho dcerou Jarmilou a jejím manželem.
Za zúčastněné
Haviar Štefan
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CASTELLUM HOLEŠOV
zve na zájezd na Konopiště a Vyšehrad
V sobotu 6. září 2014 pořádáme již šestý
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se chystáme navštívit zámek Konopiště a vyšehradský
hřbitov.
Zámek Konopiště koupil v roce 1887 od
Lobkoviců František Ferdinand d’Este, následník

císařského trůnu. Arcivévoda dal zámek přestavět
a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak
jako dědictví po svých italských předcích, jednak
vlastní sběratelskou činností. František Ferdinand
se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakous-

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 6. září 2014 s cílem cesty
Konopiště a Vyšehrad.
Jméno a příjmení:. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa:................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počet osob, které přihlašuji: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha ve výši 300,- Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ……………………………….. Podpis:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ké armády v Bosně a dne 28. června 1914 se stal
spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí
atentátu. Za měsíc po atentátu vyhlásil rakouský
císař František Josef I. Srbsku válku. Zámek se do
dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při
poslední přestavbě za arcivévody. Také vnitřní
vybavení zůstalo jako za časů, kdy zámek obýval
František Ferdinand s rodinou.
Vyšehradský hřbitov je pohřebištěm nejvýznamnějších českých osobností. Zde odpočívá
i holešovský rodák dr. Mirko Očadlík, hudební vědec a pedagog. Narodil se v roce 1904 v Holešově,
zemřel v Praze v roce 1964.
Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte,
odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2014 spolu se zálohou 300,- Kč v Městském informačním
centru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. Odjezd bude v sobotu 6. září 2014 v 6.00 hodin ráno z autobusového nádraží Holešov, návrat
přibližně ve 21.00 hodin.
Cena za zájezd - přepravu - bude činit
500,- Kč za osobu. V ceně není zahrnuto vstupné
do památkových objektů.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, případně průkaz ZTP.

Terénní cvičení studentů tercie
Ve dnech 15.–16. května se naše třída zúčastnila terénního cvičení na Hájence v Holešově.
Jednalo se o „kurz první pomoci“. Cvičení odborně vedli instruktoři občanského sdružení Skřítek.
Měli jsme se seznámit s první pomocí a postupy
si vyzkoušet. Figuranty jsme byli my sami nebo
vedoucí či pedagogický doprovod.
Když jsme si popovídali o určitém tématu
(např. bezvědomí), probraný postup záchrany
jsme si vyzkoušeli. Bylo zajímavé vejít do místnosti, ve které se v různých polohách bezvládně povalovalo 12 našich spolužáků, a stejně tak zajímavé
bylo vymyslet, jak se co nejlépe zaklínit mezi židle
tak, aby to zachránci měli co nejtěžší.
Co se týče simulací, nebylo vždy jasné, co
člověku vlastně je. Každý dostal za úkol jiné zranění či poruchu. Jediný společný příznak byla

například nevolnost nebo podivné chování.
Až úsměvné bylo pozorovat spolužačku uvažující nad poškozením páteře, ačkoli skutečnost byla velké podchlazení. Za dobu strávenou na Hájence jsme všichni už tolikrát
naoko zavolali záchranku, že se nám o tom
v noci i snilo.
Každý z nás dostal nakopírované
materiály s informacemi v kostce. Někteří si
navíc ještě dělali poznámky (ale skutečně jen
někteří).
Zajímavé bylo také měření tepové
frekvence. Nejdříve v klidu, ale potom jsme
se museli jít trochu proběhnout. Někdo si
boty obul, někdo ne, někdo běžel poctivě
celý úsek, někdo se zastavil v půlce a čekal,
až ostatní poběží zpátky. Ale doběhli všichni.
Nechyběla ani resuscitace. Na ní se ale
nejspíš všichni těšili nejméně…
Součástí cvičení bylo také přenášení zraněného. Bylo fajn, když jsme si takhle vzájemně lezli na záda nebo když se čtyři lidi zavřeli do auta,
připoutali se a předstírali dopravní nehodu. Taky
nás poslali ven, kde na nás čekalo pár zkrvavených
bezvládných či vyděšených postav - a poraďte si.
Všichni se aktivně účastnili programu a tyhle
dva dny jsme si skutečně užili. Mimo to jsme se
i mnoho naučili. Ani špatné počasí nám nepokazilo zážitek a udělali jsme spoustu zajímavých fotek.
Pocit, který jsme si s sebou odnesli, by asi zasloužil
pojmenovat. Nazvala bych ho pocitem obohacení.
Teď už nejspíš budeme vědět, jak člověku
pomoci, když to potřebuje. Alespoň když je fyzicky zraněný.
Jana Julíčková, tercie
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SFK Holešov „B“ postupuje do okresního přeboru
Holešov – Slavnostním předáním poháru
vítězi okresní soutěže sk. A uzavřelo béčko holešovských fotbalistů sezonu.
Po naprosto jednoznačných a vyrovnaných
výsledcích ve III. třídě postupují do okresního
přeboru a pohár z rukou předsedy okresního fotbalového svazu Libora Kopčila jim po právu patří.
Z 18 zápasů ztratili všetulští fotbalisté body jen za
dvě remízy a stali se jasným vítězem své skupiny.
A jak jsme se dozvěděli 8. června na předání
poháru – ve Všetulích se za dva roky bude opět
hrát 1. B třída. První část tabulky je zcela jednoznačná:
1. Holešov B
2. Komárno
3. Tučapy

23
23
23

21
12
10

2
6
7

0
5
6

105:16
78:53
40:42

65
42
37

R. Seifert

Slibně rozjetá sezóna Holešovských Pokalíšků
Náš vstup do letošní sezóny byl
ve znamení mnoha změn. Máme
nové krásné dresy, naše řady se rozrostly o nové členy jak u starších, tak
u mladých bikerů a proběhla obměna
závodních strojů, a to především u
našich mladých závodníků. Děti povyrostly, a aby byly schopné udržet
tempo a boj o medaile s konkurenčními týmy, byla nutná výměna techniky.
Otázka byla, jak se naši reprezentanti dovedou s výměnou vozového parku popasovat a udržet loňskou
úroveň výsledků. Dobře. Moc dobře.
Na nové a lepší se holt zvyká rychle.
V současnosti máme kromě oblastních závodů dětí rozjetý ještě Valašský pohár horských kol, který jede-

me už třetí sezónu a patří mezi ty nejtěžší seriály
v republice, a další seriál Valašsko-karpatské
cyklotour, který letos jedeme poprvé a který dětem evidentně sedl, protože v průběžném pořadí
sedmi závodů vede ve své kategorii Libuše Prchalová, druhá je Veronika Klapilová a svou kategorii
vede taky Jarda Prchal. Nové kolo dokázala dovézt
na bednu také Aneta Lochmanová, a to hned dvakrát po sobě na přerovském Mamut tour a v Chropyni. Těsně pod pomyslnou bednou skončili další
naši nadějní bikeři a doufáme, že v průběhu
sezóny svoje úsilí zúročí a dosáhnou na lepší než
na nepopulární bramborové medaile.
Dosud naši mladí bikeři absolvovali 10 závodů, ze kterých dovezli 18 medailí, což považujeme
za velmi dobře rozjetou sezónu.
JP

7. ročník turnaje „O pohár starosty města Holešova“
3. června 2014 proběhl na hřišti ve Všetulích
turnaj mladších žáků ve fotbale za účasti deseti
mužstev. Deštivé počasí nás provázelo v utkáních
ve skupinách. I při tomto počasí měl turnaj vysokou herní úroveň. Všichni byli spokojeni a překvapila nás také velká účast diváků.
Deset mužstev bylo rozděleno do dvou skupin.
Pořadí ve skupinách:
1. skupina „A“
2. FC Fastav Zlín
3. SFK Holešov
4. TJ Tatran Litovel
5. SK HS Kroměříž „A“
6. FK Němčice n. H.
skupina „B“
1. SK HS Kroměříž „B“

Červen 2014

2. Elko Holešov
3. FK Šternberk
4. TJ Sokol Ústí
5. SK Spartak Hulín
Dále se hrálo o umístění. Vítězem 7. ročníku se stalo mužstvo SK
HS Kroměříž. Nejlepší střelec turnaje - Zdeněk Zaoral z Hulína, nejlepší
brankář - Jan Gazdík z Litovle, nejlepší hráč - Daniel Sedláček z Holešova.
Chtěl bych poděkovat Městskému úřadu Holešov za podporu a spolupráci na tomto turnaji a také všem,
kteří se organizačně podíleli na průběhu celého turnaje.
Ladislav Linda
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Mladí judisté SKP Holešov se neztratili
Mladí judisté SKP Holešov mají za sebou
další šňůru soutěží, konkrétně Velikonoční cenu
v Uherském Hradišti, Memoriál Zdeňka Ludvíka
v Prostějově a Velkou cenu Hulína.
Tentokrát začneme ziskem poháru za druhé
místo v hodnocení družstev na Memoriálu Zdeňka Ludvíka, kdy starší žáci SKP Holešov ve složení
Roman Teplíček, který ve své váze obsadil 3. místo,
Pavel Brázdil, který dokázal svou kategorii vyhrát,
a nejpříjemnější překvapení Michal Ševčík, který
získal stříbro ve svém teprve druhém soutěžním
klání v kariéře. Navíc jeho váhová kategorie byla
velice slušně obsazena závodníky s výrazně více

zkušenostmi, než měl on sám, přesto našel pouze
jediného přemožitele. Naše dámská zástupkyně
Vendy Olšáková projevila velkou bojovnost a urvala pro sebe v kategorii mladších žákyň nepopulární bramboru. Nicméně nemusí vůbec smutnit,
protože pokud bude projevovat podobné nasazení
i nadále a nepoleví v tréninku, pak vítězství na
sebe nenechá dlouho čekat. Benjamínek Franta Olšák se ukázal taky ve velmi dobrém světle
a jako další nováček v našem týmu vyválčil stříbrnou medaili. Bronzovou medaili na těchto silně obsazených závodech pro sebe ukořistil David
Dvorník. Ovšem po předvedeném vynikajícím
výkonu se dá mluvit o mírném
zklamání, protože zlato bylo
velice blízko.
Ani na Velikonoční velké ceně v Uherském Hradišti
nechyběli zástupci juda SKP
Holešov. A opět se neztratili.
Tentokrát výčet umístění bude
poměrně jednotvárný, protože
stříbrnou medaili získala jak
Vendy Olšáková, tak Franta Olšák, Lukáš Adamuška
a Kuba Hanák. Těžko vybrat
z této čtveřice nejhodnotnější
výkon, protože si všichni vedli skvěle, ale pokud mě někdo
opravdu zaujal, byl to Kuba

Hanák, jehož projev už vypadá velice dobře. Ale
nesmíme ho přechválit, aby nám nezpychnul. Potřebujeme, aby na tréninku i nadále šlapal jak hodinky. Jedině tak půjdou výkony nahoru.
Počet účastníků na Velké ceně Hulína negativně ovlivnily právě probíhající prázdniny a prodloužený víkend kolem Prvního máje. Ale i tak
úroveň závodů byla na vysoké úrovni. A nutno
s určitou dávkou pýchy konstatovat, že závodníci SKP Holešov opět patřili mezi ty, co ve svých
váhových kategoriích hráli prim. Asi nejtěžší to
měla Vendy Olšáková, která se musela poměřit ve
své kategorii s hochy. Sice prohrála oba své zápasy,
ale je třeba si uvědomit, že ti kluci byli o pár let
zkušenější a Vendy jim to nedala vůbec zadarmo.
Adam Kubálek obsadil ve své kategorii 3. místo,
ovšem nutno podotknout, že o druhé ho připravil
rozhodčí svým velice podivným rozhodováním.
Zlato si z Hulína odvezl Lukáš Adamuška. Svým
soupeřům nedal šanci a přesvědčivě zvítězil. Ani
Kuba Hanák nezklamal a i přes ještě ne zcela doléčené poranění palce na noze, které ho očividně
omezovalo, si dojel pro zlatou medaili. Závěrem
bych všem klukům a dívence výše zmíněným pogratuloval a popřál hodně štěstí v dalších soutěžních kláních. A samozřejmě podotýkám, že bez
tréninkové píle žádné úspěchy nebudou, takže jak
se říká „Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. Sportu
zdar a judu zvlášť.
Martin Břeň

Významné dny stolního tenisu v Holešově
Letošní rok přináší holešovskému stolnímu
tenisu změnu přímo zásadního významu. V roce
1986, tedy před 28 lety, byl zrekonstruován přístavek za kinem Svět pro potřeby holešovského oddílu
stolního tenisu. Už od sedmdesátých let se v kině
Svět stolní tenis hrál, ale po rekonstrukci „pingpongové haly“ dostal poprvé důstojnou základnu. Ta
má ale v letošním roce ustoupit parkovišti, navíc už
kapacitně nevyhovuje, a tak se po dlouhých letech
bude náš stolní tenis stěhovat do nových, či spíše staronových prostor – a to do místností bývalé střední
odborné školy v Pivovarské ulici. Nové prostory by
měly poskytnout lepší podmínky pro rozvoj tohoto
sportu, který je nenápadný, skromný, ale vlastně po
kopané nejmasovější v našem státě a ostatně i městě.
Navíc se tak stolní tenis vrací do míst, kde zejména
ve své žákovské podobě začínal – na konci sedmdesátých a na začátku osmdesátých let poskytl tehdejší Dům pionýrů a mládeže prostory pro tréningy
a turnaje žáků a dorostu, zatímco dospělí hráči využívali místnost v budově tehdejšího kina Svět (na
místě dnešních sociálních zařízení kina).
Tato významná změna v životě holešovského
„ping-pongu“ vybízí k zamyšlení nad osudy tohoto
skromného a přitom tak oblíbeného sportu v Holešově. Historie stolního tenisu není zvlášť dlouhá.
Jeho předchůdcem je prokazatelně klasický tenis,
dodnes považovaný za „staršího a většího bratra“
stolního tenisu, i když co se týče počtu hráčů, řádově
vede onen „mladší a menší bratr“. Podle pingpongářských pověstí, když hráči lawn tenisu ve staré
dobré Anglii v zimním období nemohli jít hrát ven
na kurty (kryté haly tehdy ještě neexistovaly), řešili
to tak, že si tuto hru alespoň připomínali na stolech,
kde víky od krabic na doutníky místo pálek hráli
podle pravidel tenisu s míčkem vyřezaným z korkové zátky od šampaňského a síťku nahradila řada
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knih. Tak hovoří o tomto novém sportu první zmínka z roku 1881. Ale už v roce 1890 přiváží do Anglie
James Gibb z obchodní cesty do USA celuloidový
míček (objevil jej mezi dětskými hračkami) a stává
se tak všeobecně uznávaným zakladatelem závodní
hry stolního tenisu. Gibb navrhl, aby se nový sport
jmenoval gossima, tento název se ale neujal a od
roku 1900 se začal používat dodnes uznávaný název
ping-pong podle charakteristického zvuku míčku
po úderu pálkou a odskoku na stole.
V českých zemích vznikly první pingpongové
kluby v roce 1920, zřejmě pod hlavičkou německých tělocvičných spolků. První čistě český ping
pongový spolek vznikl v roce 1924 pod názvem
Pingpongový club Studentský domov a jeho zakladatel Zdeněk Heydušek už v roce 1925 pořádá
první veřejný turnaj – mistrovství Prahy. První
moravský klub stolního tenisu vznikl v Brně, následoval Přerov. Stolní tenis byl možná díky svému
charakteru od počátku především hrou mladých
lidí – studentů, trampské mládeže. Je pravděpodobné, že do Holešova přinesli ping-pong právě
studenti reálného gymnázia – první známé zápasy
v tomto sportu se totiž konaly na konci 20. let právě
v budově gymnázia. Historie vzniku stolního tenisu v Holešově není zatím bohužel probádaná. Před
2. světovou válkou zde samostatný oddíl asi nevznikl, i když tuto hru převzaly pod svá křídla obě
největší sportovní organizace v Holešově – Sokol
i Orel. Největšího rozsahu podle vyprávění pamětníků ale dosáhla tato hra v neorganizované podobě
– v mnoha domácnostech, kde měli děti, si pořídili v přístřešcích či ve větších vilkách přímo doma
pingpongové stoly, rozvíjející se trampské chataření
přineslo do podhůří hostýnských kopců také řadu
venkovních tenisových stolů. Soutěžní stolní tenis
se v Holešově hrál původně v tělocvičně gymnázia

a později v prvním patře sokolovny. Byly organizovány soutěže - turnaje – mezi Sokolem a Orlem,
jejichž stolní tenisté byli zhruba vyrovnaní. K nejstarší známé generaci holešovských pingpongářů
patřili Antonín Dědič, František Kuchař, Jan Ševčík a Vladimír Ehrlich. Další generaci pak tvořily
osobnosti jako Antonín „Špacír“ Procházka, Miroslav Partl, Vilém Vyňuchal, František Gába, František Rafaja či skvělá atletka, reprezentantka ČSR
v běhu Anna Gábová-Trčková, která byla rovněž
skvělou stolní tenistkou. Ostatně mnoho starších
holešovských špičkových hráčů stolního tenisu se
rekrutovalo z řad vynikajících sportovců v jiných
sportech (včetně fotbalu a české házené), kteří přes
zimu se stejným úspěchem hráli table tenis. Zajímavé je, že významným organizátorem stolního
tenisu v Holešově byl katecheta P. Vojtěch Rygál,
zastřelený při pokusu přechodu přes státní hranici
v roce 1948, jak dosvědčuje jeho korespondence,
poskytnutá spolu s mnoha zajímavými vzpomínkami pamětníkem a studentským reprezentantem
Holešova ing. Františkem Rafajou.
Pokračování příště
Libor Liška
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Jedinečný duchovní pastýř P. Karel Plevák

(Ke 100. výročí narození mimořádně oblíbeného holešovského kněze)
1. srpna 1939 nastoupil do duchovní správy holešovské římskokatolické farnosti novokněz P. Karel
Plevák, rodák ze Spytihněvi (nar.
4. 7. 1914), absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Cyrilometodějské teologické fakulty
v Olomouci. V krátké době si získal
svým laskavým jednáním s lidmi,
sympatickým vystupováním, obětavostí a horlivostí srdce farníků a vážnost obyvatel celého města i okolních
vesnic. Jeho skvělá kázání a mše byly
brzy nabité tak, že lidé nejen zcela zaplnili prostory kostela, ale stáli i před jeho vchodem. Nápadně
se zvýšila zejména účast mužů na bohoslužbách.
Mladý kněz se totiž brzy stal uznávanou autoritou
i mezi dělníky a dělnicemi holešovských továren, za
kterými přicházel na jejich pracoviště, aby jim pomohl, poradil a povzbudil je. Navštěvoval nemocné, mimořádnou péči věnoval náboženské výuce
a výchově dětí. Své nejmladší farníky vedl k lásce
a úctě k Bohu, k rodičům, bližním a k vlasti. Jeho
zásluhou byla v holešovském klášteře milosrdných sester sv. Kříže konána duchovní cvičení pro
různé skupiny věřících. Po válce pro jejich vedení
získal výtečné kazatele, univ. prof. Josefa Hloucha
a dr. Františka Tomáška. Vodil velké poutě na
Sv. Hostýn a do Štípy. Blahodárný vliv jeho požehnaného působení se projevil mj. i v tom, že se

nejen zastavilo vystupování z církve,
ale naopak se do církve navrátilo
51 osob a církevně byla potvrzena
řada původně pouze civilně uzavřených manželství. Není divu, že
navzdory jeho mladému věku jej po
smrti děkana P. Jana Hikla v r. 1944
jmenovala hraběnka Barbora Wrbnová (patronka kostela) novým děkanem holešovské farnosti.
Rozkvět holešovské farnosti
a zcela mimořádná obliba P. Pleváka
široké veřejnosti města byla ovšem
trnem v oku novým mocipánům, kteří se po únoru
1948 u nás zmocnili vlády. Jak by se mohli smířit
např. s tím, že na první poúnorovou oslavu 1. máje
1948 se dělníci z holešovské „Kónovky“ (továrny na
ohýbaný nábytek přejmenované v r. 1946 na THONET), ve vší parádě, s prapory a státními vlajkami, nejprve shromáždili na Plevákově ranní mši sv.
a teprve pak odešli do prvomájového průvodu. To
ovšem nemohli okresní ideologové připustit. Od
1. 12. 1951 byl P. Plevák povolán na vojenskou prezenční službu u pomocných technických praporů
(PTP) a tato služba mu pak byla prodloužena o půl
roku. Další výkon kněžské služby v Holešově mu
byl zakázán stejně jako bohoslužba na rozloučenou s holešovskými farníky. Za trest byl přeložen
do chudobného pohraničního kraje – na moravsko-slovenské pomezí – do Lidečka. Zde obětavě

a s velkým nasazením sloužil až do konce života
svým farníkům, kteří jej milovali. Zemřel ve vsetínské nemocnici 10. října 1987 ve věku 73 let. Podle
svého přání byl pochován na lidečském hřbitově za
velké účasti pěti až šesti tisíc svých farníků.
Pro pamětníky připomeňme, že ve Starém
Městě u Uherského Hradiště žije jeho neteř, paní
Marie Mazurková. Rádi na ni v Holešově vzpomínáme. Patří jí naše velké poděkování za to, že se
po celý život s nevšední obětavostí starala o svého
strýčka, vytvářela mu bezpečné domácí zázemí pro
nelehký výkon kněžské služby, a tak připojila svoji
oběť k té jeho.
Setkal jsem se a hovořil s P. Plevákem osobně jen jednou v životě. Bylo to při jeho rozloučení
s holešovskými farníky ve zdejším farním kostele
a bylo to setkání na celý život. Už jako malý chlapec jsem obdivoval jeho přístup k lidem. Ten jeho
zájem o každého člověka, ať mladého, nebo starého,
tu jeho nesamozřejmou a přitom tak naprosto přirozenou zvědavost na to, jak se člověk má, jak žijí
jeho rodiče, nejbližší a přátelé, co nového se v jeho
životě událo. Fascinovalo mě jeho naprosté nasazení
v tom, jak se snažil Krista ve svých kázáních lidem
přibližovat, jak se ve své kněžské službě doslova
rozdával, a dodnes mně zní v uších jeho nádherně
vyzpívané „Ite, missa est“ v závěru latinské mše.
My všichni, kteří jsme ho znali, vážili si ho
a měli ho rádi, na něho nikdy nezapomeneme.
Ing. František Rafaja

VÝROČÍ - ČERVENEC 2014
4. 7. 1914

Narozen PLEVÁK, Karel, kněz, děkan holešovské farnosti; 5. 7. 1939
vysvěcen na kněze; od 1. 8. 1939 začal působit v Holešově, kde byl v r.
1944 ustanoven děkanem; 1. 12. 1951 byl povolán na prezenční službu
PTP, pak mu byl zakázán výkon kněžské služby v Holešově a byl v r.
1954 odsunut do Lidečka. V r. 1976 jmenován čestným kanovníkem
kroměřížským. (+ 10. 10. 1987 ve Vsetíně) – 100. výročí narození

11. 7. 1909 Narozen VOLÁK, Ludvík, akademický architekt; absolvoval po maturitě v Holešově pražskou Akademii výtvarného umění i Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou. Byl vedoucím projektantem na výstavách „Náchod 38“, „Slovácko 37“. Pracoval v uměleckém zpracování dřeva u firmy Drant v Holešově. Od roku 1952 byl ředitelem
Okresního stavebního podniku v Holešově, od roku 1959 hlavním
inženýrem Dřevopodniku v Holešově. Uvedl na trh novou nábytkářskou technologii „dřevolaminát“, která ve výrobě sedacího nábytku
reprezentovala ČSSR na mnoha výstavách v zahraničí a na velvyslanectvích. Měl také několik samostatných výstav fotografií. (+ srpen
1989) - 105. výročí narození
11. 7. 1909 Narozen POKORNÝ, Břetislav, JUDr., působil jako předseda kulturní a městské památkové komise v Holešově. Organizoval oslavy
k významným historickým výročím města a k jubileím holešovských osobností. Velký podíl na obnově památek v Holešově a okolí
(+ 4. 1. 1973) – 105. výročí narození
12. 7. 1939 Narozena VODIČKOVÁ-MAKOVSKÁ, Marta, malířka; vystudovala návrhářství na SPŠ grafické v Praze. Věnuje se především krajinomalbě a květinovým zátiším. - 75. výročí narození
15. 7. 1969 Zemřel KOZÁK, Jan, právník a hudebník, od roku 1957 tajemník
Sekce umělců v Praze. Napsal profily českých umělců pro maďarský slovník a připravil jako vedoucí autorského kolektivu sborník „Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory“ (1964)
(* 11. 7. 1906 v Holešově) – 45. výročí úmrtí
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O mlýnech a mlynářích

Letošní série, nutno říct, že velmi úspěšných
vlastivědných přednášek, pořádaných Městskou
knihovnou Holešov a Vlastivědným kroužkem
Holešov, pokračovala ve čtvrtek 5 června ve zcela
zaplněném sále čítárny knihovny (a i ta zaplněnost
začíná být pravidlem) přednáškou osvědčeného
vlastivědného pracovníka, člena Vlastivědného
kroužku Holešov, zkušeného mlynáře a autora
publikace o mlýnech v našem kraji, Arnošta Pospíšila. Přednášející si pozval ke spolupráci předsedu Vlastivědného kroužku Holešov ing. Jana
Dúbravčíka, který se postaral o sběr informací na
internetu a zpracoval krásnou prezentaci, která
byla promítána. Autoři kromě dat mnoho let shromažďovaných A. Pospíšilem a veřejně přístupných

dat a mapových zdrojů využili i skvělé podklady o
historii holešovských domů (a tedy i mlýnů) od
Miroslava Olšiny.
Tato přednáška Arnošta Pospíšila a Jana
Dúbravčíka se týkala vodních mlýnů v nejbližším
okolí našeho města a ve městě samém. Posluchači
se seznámili s historií, umístěním, vlastnickými
vztahy a i s podobou celkem 14 mlýnů, nacházejících se na středním toku Rusavy mezi Jankovicemi a Třeběticemi. Mlýny tedy nebraly svou energii
přímo z Rusavy, ale z mlýnského náhonu, vzniklého zřejmě už na konci 14. století a v době své
největší slávy na přelomu 18. a 19. století pramenícího právě před Jankovicemi, sledujícího přibližně tok Rusavy přes Dobrotice, Holešov, Všetuly

a vlévajícího se zpět do Rusavy zase za Třeběticemi.
Na této cestě náhon umělými koryty – vantroky
- překračoval nejen tok vlastní Rusavy, ale i toky
menších potoků, napájel rybníky v zámecké zahradě a kromě mlýnů poháněl i valchy, pily a lisovny oleje.
Mimořádně hluboké znalosti Arnošta Pospíšila a jeho celoživotní zkušenost s mlynářským
řemeslem se opět odrazily ve spoustě vysoce zajímavých postřehů. Tak například dějiny skoro
všech mlýnů kolem toku Rusavy jsou poznamenány častými „zběhnutími“ poddaných mlynářů
z jejich mlýnů a později bankroty, projevujícími
se prodeji mlýnů v dražbách ve prospěch různých peněžních ústavů. To příliš nekoresponduje
s našimi zakořeněnými
představami o bohatých mlynářích. Ale
podle Arnošta Pospíšila
mlynářské řemeslo na
malém potoce, jako byl
rusavský náhon, mlynáře zdaleka nemohlo
uživit – prakticky půl
roku se totiž nemlelo
– buď byl v zimě mráz,
a tudíž nedostatek vody
(a vše zamrzlo), nebo
zase v létě sucho. Proto se zdejší mlynáři živili i jako zemědělci a často
byla zemědělská činnost tím hlavním
zdrojem jejich obživy. Naopak – zatímco mlýny na velkých řekách měly
kola ponořená celoročně do vody
(a celoročně mlely), kola na malých
tocích vždy v létě vyschla, dřevo se
zkroutilo a po podzimních deštích se
často stalo, že se takovéto kolo rozpadlo. A nové kolo mělo cenu několika
krav, na jeho obnovu často mlynář
neměl peníze.
Všichni posluchači se během
skoro dvouhodinové přednášky octli v romantickém, ale přitom tvrdém
světě mlynářů předminulého a minulého století a opět ocenili skvěle
připravenou přednášku a úžasné znalosti předního holešovského mlynáře
– Arnošta Pospíšila.
-kb-
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Bikemaraton Drásal České spořitelny
5. 7. 2014 - 21. ročník
Doba do startu dalšího Drásala se už počítá
na dny, takže je čas na informace o tom, co nás letos čeká. Nejvýraznější novinka spočívá v zařazení
nové extrémní trasy nazvané Obr Drásal. Jestliže se
dlouhá léta diskutovalo o tom, jestli je Drásal nejtěžší závod v ČR ve srovnání např. s Rallye Sudety
v severovýchodních Čechách (a my jsme raději říkali, že Drásal je jeden z nejtěžších), tak teď je jednoznačné, že Obr tím nejtěžším závodem u nás je.
Zaplnila se tím „mezera na trhu“, protože výkonnost závodníků je za těch dvacet let výrazně vyšší a mnohým těch 115 km už prostě nestačí. Start
Obra bude už v 5:30, následovat bude trasa 115 km
v 7:45, potom trasa 53 km v 11:30 a trasa 37 km
v 11:55, to vše tradičně z nám. Dr. E. Beneše. Fines jízda na trase 10 km potom odstartuje ve 13:00
ze zámecké zahrady. S tím souvisí určité dopravní
omezení. Opět tradičně bude v době od pátku 4. 7.
16:00 do soboty 5. 7. 13:00 uzavřena část náměstí
Dr. E. Beneše od hlavního kruháče po nám. Svobody. Nově potom nebude možný průjezd přes
Partyzánskou ulici, která bude sloužit k parkování.
Pokud se jedná o doprovodný program, tak se mj.
můžete těšit na kapelu Santana & Friends a taky na
to, že to klasici Staří psi rozjedou v klasickém stylu
Deep Purple.
Podstatná změna z hlediska pořadatelského
týmu spočívá v rozšíření tandemu Bachner - Ondrušák o bratry Ondru a Honzu Fojtíkovy s tím, že
Ondra letos převzal funkci ředitele závodu. Nejedná se o žádný „palácový převrat“, ale o normální
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evoluci a logický vývoj. Je to, jako když jede dvojice
starších závodníků dlouhou dobu samostatně a mají
toho už „plné brýle“ a pak je dojedou dva mladší,
kteří startovali později, ale jsou lepší a mohli by
jim lehce ujet, ale oni jenom převezmou iniciativu
a všichni potom pokračují pohromadě, třeba i proto, že ti starší znají zatím trošku lépe cestu.
Teď Drásal a několik čísel: 21 - pořadí letošního ročníku, 175 km - délka Obra, 5 088 m - převý-

šení Obra (to je o cca 280 m víc, než má Mt. Blanc),
17 - počet let pořadatelské spolupráce Bachnera
s Ondrušákem, 7 - počet let, kdy říkali, že pořádají poslední ročník, 4 - tolikrát vyhrál Ondra Fojtík
Drásala (2005, 2007, 2008 a 2013), 1977 - rok narození Ondry Fojtíka, 1988 - rok narození Honzy Fojtíka, 200 - přibližný počet pořadatelů v den závodu.
J. O.
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Fotoreportáž z předávání ocenění osobnostem města

Milan Krejčí - kategorie trenér či organizační pracovník

Mgr. Ivona Vávrová - kategorie osobnost v oblasti volnočasových aktivit

SUNDANCE - sportovní kolektiv města za rok 2013

Hana Matelová - kategorie jednotlivci za sportovní úspěchy od 20 let

Ivo Kurečka - osobnost v oblasti kultury

Holešovský chrámový sbor - kategorie v oblasti kultury či volnočasových aktivit

Lenka Smýkalová - osobnost města v kategorii sportovní naděje do 15 let

Nikola Zlámalová - kategorie jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let
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Granty města Holešova rozděleny

Již druhým rokem převzali zástupci neziskových organizací z rukou hlavních představitelů města granty města Holešova - dotace z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání v rámci tradiční „Akce milion“. Slavnostní akt s kulturním programem se uskutečnil ve velkém sále zámku v úterý 27. května.

Vernisáž výstavy S. U. V. Mánes Holešov 2014

Vernisáž výstavy S. V. U. Mánes Holešov 2014, která je nezásadnějším projektem letošní výstavní sezony na zámku, uvedli významní hosté - Adam, Hoffmeister, předseda Spolku výtvarných umění Mánes, Ivan Exner, jeden z dalších představitelů tohoto sdružení umělců a prof. Jiří T. Kotalík. Výstava bude přístupná
do 28. září 2014.
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Akce červen,
červenec

Fotoreportáž
Moravské děti oslavily 40 let svého trvání

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

▶
▶
▶
▶

Sportovní olympiáda mateřských škol proběhla v pátek
6. června v režii SVČ TYMY na hřišti gymnázia

▶

▶
▶
▶

▶

Prvního června patřil holešovský zámek a zahrada dětem

▶

▶

Dalibora Bednáře - arkády v přízemí
zámku
do 30. 6. Výstava Mobilní fotografie
v New Drive Clubu
do 31. 8. Hračky dávné i nedávné - prázdninová výstava historických hraček - zadní
galerie zámku
do 28. 9. Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta - výstava kreseb z terezínského
ghetta v židovské obřadní síni. Zpřístupněno na požádání v synagoze.
do 28. 9. Výstava S. V. U. Mánes Holešov
2014 - sály a chodby 1. patra zámku
20. - 21. 6. Holešovská REGATA - 3.
ročník - letos poprvé dvoudenní festival zámek a zahrada zámku
21. 6. CROODSOVI - filmové dobrodružná animovaná komedie v kině Svět; zač.
ve 13.15 hod.
26. 6. BABOVŘESKY 2 - Letní filmová
komedie Z. Trošky v kině Svět; zač.
v 17.30 hod.
28. 6. Výstava historických vozidel - největší kolekce automobilů československých
prezidentů, nacist. pohlavárů a aut české
šlechty a volný sraz historických aut
a motocyklů všech kategorií, ročníků
a provedení - zámek
5. 7. Bikemaraton DRÁSAL České spořitelny - závod horských kol
12. 7. Setkání veteránů a burza náhradních
dílů - zámecká zahrada
23. 7. Promenádní koncert studentského
smyčcového orchestru Univerzity
v Lutychu, Belgie - zámecké nádvoří
(sala terrena)
29. 7. - 3. 8. Tradiční festival židovské
kultury
10. - 17. 8. Letní škola barokní hudby komorní a závěrečné koncerty v průběhu
celého týdne. (Podrobná pozvánka v
programu MKS Holešov uvnitř čísla)
V červenci a v srpnu proběhne v kavárně
Cinena v budově kina Svět výstava Obrazy
přírody – obrazy Marcely Plodrové a květinová aranžmá Vlasty Čablové

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
a MC Srdíčko uvnitř
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
- více www.holesov.info

HOLEŠOVSKO. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Holešově 12x
ročně. MK ČR E 12040. Vydavatel: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ
00287172. Tisk: TYPOservis Holešov, náklad
6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají
jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO,
MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov.
Jana Zapletalová 573 521 553; jana.zapletalova@
holesov.cz; www.holesov.cz.

