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ÚVODNÍK

Vážení a milí
Holešováci,

Holešov a okolní obce - Sté výročí od vypuknutí 1. světové války uctili i představitelé města Holešova. Na památku jejích obětí v pondělí
28. července společně položili věnce k pomníčkům
a hrobům těchto válečných hrdinů v Holešově
a místních částech. Nejprve se vydali do Amerického parku k Mohyle míru, kde mezi mnohými
dalšími jsou pochováni i padlí z Holešova. Součas-

ně tento památník přebírali od kamenické firmy
HP Kámen z Hulína, která jej restaurovala. Dále
položili věnec k pomníku padlých v Rymicích
u kostela, kde rovněž našli místo posledního odpočinku občané - vojáci z Količína a k památníkům
v Tučapech a v Količíně.
Text JZ
Foto KB
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Informace z jednání orgánů města
Aktuálně z městského úřadu
Pozvánka na Dožínkové slavnosti Mikroregionu Holešovsko
Akce MKS Holešov, zpravodajství o kulturním, spolkovém a sportovním dění

letní období prázdnin a dovolených pomalu spěje do závěrečné
fáze. Přestože nám letošní počasí nebylo moc
nakloněno, věřím, že většinu z Vás neodradilo
od trávení příjemných a zasloužených chvil při
odpočinku.
I v letošním roce měl každý z nás možnost
využít bohatou kulturní nabídku města,
o kterou se postaralo Městské kulturní středisko, volnočasové TYMY, občanské sdružení
MUSICA, ale i další společensko kulturní
a sportovní organizace a spolky. Výrazně těmto
aktivitám přispělo letos nově zrekonstruované
nádvoří holešovského zámku, které dokonale
dotváří prostory zámeckého areálu s nevšední
nabídkou promenádních koncertů, výstav
či individuální relaxace s možností využití
posezení na zahrádce zámecké restaurace.
Nebudu vyjmenovávat bohatý výčet všech akcí,
které zde letos doposud proběhly, ale nemohu
nezmínit například Regatu, nově obnovenou
výstavu historických vozidel, Týden židovské
kultury, nyní probíhající Letní školu barokní
hudby, nadregionálně významnou výstavu
Mánes a další…
Musím ale zmínit a zdůraznit, že kulturní život
Holešova letos dále výrazně obohatily i velké
úspěchy naší mládeže. Pěvecký sbor Moravské
děti nás úspěšně reprezentoval na Olympiádě
pěveckých sborů v Lotyšsku, naše mažoretky
sbíraly medaile na celorepublikových soutěžích, krásné a příjemné akce s kulturním
a sportovním zaměřením organizovaly a realizovaly naše mateřské a základní školy, fotbalové kluby, občanská sdružení, spolky a další.
Pokračování na str. 3 >>>

►

Olympijská stříbra pro Moravské děti

Čmelák model show v Holešově již po šestnácté!
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Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

17. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 7. července 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
24. června 2014;
schválila příspěvkovým organizacím 1. Základní
škola Holešov, 2. Základní škola Holešov, Mateřská
škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž,
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace
změny finančních plánů dle předložených návrhů;
schválila zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 595, k. ú. Tučapy u Holešova, dle
předloženého návrhu;
schválila 1. přílohu č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne
20. 2. 2004 mezi městem a společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., která rozšiřuje soupis pronajatého majetku o PK-30 - sportovní areál Střelnice
1410 a 2. dodatek č. 5 ke stejné smlouvě, kterým se
povoluje nájemci odepisovat technické zhodnocení;
schválila uzavření pachtovní smlouvy na pacht lesních pozemků v k. ú. Holešov, Dobrotice, Količín,
Tučapy u Holešova, Žopy, Lukoveček a Jankovice
u Holešova za pachtovné 50.000 Kč/rok se společností Technické služby Holešov, s. r. o., dle předloženého
návrhu;
schválila uzavření smlouvy o užívání místnosti - tělocvičny v I. patře budově čp. 1419 na ul. Pivovarská
v Holešově s Tělovýchovnou jednotou Holešov, o. s.,
dle předloženého návrhu.
I schválila uzavření dohody o narovnání s Povodím
Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, IČ
70890013, v souvislosti s investiční akcí „Holešovsko

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
Všem chci touto cestou za tuto jejich činnost
a práci s tím spojenou upřímně poděkovat a popřát hodně elánu a dalších úspěchů.
Vážení spoluobčané, na dalších stránkách tohoto
měsíčníku se máte možnost podrobně seznámit
s okolnostmi, které se týkají zastupitelstvem města
vyhlášeného referenda o zákazu či nezákazu provozování některých her na území Holešova. Termín tohoto referenda byl zastupitelstvem města
stanoven na 6. září 2014. Toto referendum jsme
vyhlásili proto, abychom dali Vám – občanům
Holešova a jeho místních částí možnost se k této
otázce svobodně vyjádřit.
Holešov byl vždy městem s bohatým kulturním
a společenským životem a svobodomyslnou atmosférou, kterou nám mnohdy okolní města záviděla a podivovala se, čím to je. Pokaždé, když
jsem s někým na toto téma vedl rozhovor, jsem
bez rozmyšlení řekl, že to je o lidech, kteří tuto
atmosféru vytváří a tím pádem i z toho vyplývajících tradičně historicky takto nastavených poměrech v našem městě. A právě to je důvod, proč
v Holešově žiji a chci zde strávit zbytek života.
Proto Vás, vážení spoluobčané, chci požádat,
abyste se v rámci svých možností tohoto referenda zúčastnili v co nejhojnějším počtu a potvrdili
tak výše uvedenou pověst Holešova. Děkuji a přeji
krásný zbytek letních dnů.
Pavel Svoboda
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sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy“ dle předloženého návrhu a
II pověřila starostu města Pavla Svobodu podpisem
této dohody;
schválila 1. společnost Eurovision, a. s., Brno pro
administraci výběrového řízení projektu „Ozelenění valu JVO“ za cenu 67.000 Kč + 14.070 Kč DPH =
81.070 Kč celkem;
2. členy komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek v souvislosti s tímto výběrovým řízením:
Jaroslav Chmelař - předseda, Gabriela Johnová, Pavla
Pšejová, Dušan Leško, Markéta Šubová;
3. náhradníky komise: Rudolf Seifert, Lenka Brezanská, Radka Stratilová, Ilona Kupková,
Pavel Badanko;
schválila zveřejnění záměru
a) výpůjčky dvou místností v suterénu budovy čp.
1419 na ul. Pivovarská v Holešově;
b) pronájmu dvou místností v přízemí budovy čp.
1419 na ul. Pivovarská v Holešově za minimální nájemné 30 Kč/m2/měsíc dle předložených návrhů;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města za období červen/2014;
schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2/2, k. ú. Holešov, o výměře cca 400 m2 dle
předloženého návrhu;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na
projekt „Festival židovské kultury Holešov 2014“ ve
výši 37.500 Kč dle předloženého návrhu;

schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve
výši 5.000 Kč Jiřímu Svakovi na částečnou úhradu
nákladů v souvislosti s účastí v závodu Světového
poháru na horských kolech 4x ProTour v Jablonci
a 15.000 Kč kulturnímu spolku BIG BAND Holešov,
IČ 22849513, na uspořádání promenádního koncertu, který se bude konat dne 2. 8. 2014 na nádvoří holešovského zámku.
Finanční částky budou čerpány z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání města Holešova po splnění všech
povinností určených Statutem Fondu kultury, sportu
a vzdělávání;
schválila zveřejnění záměru výpůjčky 11 místností ve
II. patře budovy č. p. 1407 na ul. Tovární v Holešově
dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. zveřejnění záměru prodeje městských pozemků
dotčených stavbou „Jihovýchodního obchvatu Holešova“ Zlínskému kraji za sjednanou kupní cenu
v souladu s „Dohodou o spolupráci při přípravě
akce Silnice II/490: Holešov, JV obchvat“ ze dne
22.08.2008 mezi Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a městem Holešov dle nových
geometrických plánů;
2. nabytí nemovitostí (pozemků) dotčených stavbou
„Jihovýchodního obchvatu Holešova“ do vlastnictví
města Holešova úplatným převodem od Zlínského
kraje za sjednanou kupní cenu v souladu s uvedenou
dohodou.

Představitelé města Holešova se seznámili
s novým ředitelem SFINXU
Holešov - Pozvání na seznamovací návštěvu
od nového ředitele holešovského závodu SFINX,
Nestlé Česko s.r.o., přijali představitelé města Holešova.
Společně se sešli 7. 8. 2014. Na vrátnici závodu je přivítal sám pan ředitel oděn ne do obleku
a kravaty, ale do pracovního oděvu řadových pracovníků závodu, což bylo hned na začátku velmi
sympatické. Po uvedení do své kanceláře se všichni pánové vzájemně představili a nový ředitel řekl
pár slov o sobě. Jeho
jméno je Ing. Jan Fišer, MBA, je mu 38 let.
Je ženatý a se svojí rodinou žije v Kroměříži. Do Holešova přešel
ze ZORY Olomouc,
která je rovněž závodem firmy Nestlé Česko s.r.o. Zde pracoval
ve funkci manažera
technického oddělení.
Do SFINXU nastoupil 1. července 2014.
Jeho předchůdce, bývalý ředitel Marco Toppino, naopak přešel
po třech a půl letech
působení ve Sfinxu

v Holešově do Itálie, kde je ředitelem závodu Nestlé Italiana S.P.A., Moretta, Itálie, zabývajícího se
výrobou těstovin a omáček.
Představitelé radnice popřáli novému řediteli
Janu Fišerovi příjemné a úspěšné působení v Holešově a do budoucna mnoho osobních a profesních úspěchů.
JZ
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DOŽÍNKY Mikroregionu Holešovsko
Sobota 13. 9.
8.00 - 100 let Klubu českých turistů Holešov – holešovská padesátka
„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“ a výstava k 100 letům založení KČT
Holešov – sokolovna
14.00 Vzpomínková akce ke 100. výročí 1. světové války - Americký park
15.00 Vernisáž výstavy – Hanácko-valašská národopisná výstava 1914 – zámek
16.00 Promítání filmu „Hanácko-valašská národopisná výstava 1914“ –
kino Svět
16.15 – 21.00 Vystoupení hudebních kapel a skupin z mikroregionu
- Endiaron, Sortiment, Megalika, 3 na 3 – areál Smetanových sadů Holešov

Neděle 14. 9.
8.00 – 12.00 Dožínkový řemeslný jarmark - náměstí Dr. E. Beneše
9.00 Dožínkový průvod od Zámecké kovárny
9.30 Dožínková mše svatá, kostel Nanebevzetí P. Marie
11.00 Dožínkový průvod od kostela do Smetanových sadů
* KULTURNÍ PROGRAM - Smetanovy sady
11.30 Slavnostní zahájení Dožínek
12.00 Hanácké právo - folk. sdružení Hulín
13.00 – 18.00 v programu vystoupí soubory: Zrníčko – TYMY Všetuly, ZŠ
Prusinovice, Schola Kostelec u Holešova, schola Rymice, soubor Rusavjan,
Jabloňka Martinice, historický šerm – „Zelený regiment“ Kurovice, Chrá-

mový sbor Holešov, Holešovská muzika, Podhostýnské heligonky a folklorní
sdružení Omladina Martinice
18.00 Jitka Šuranská - Vystoupení houslistky zlínské Filharmonie Bohuslava
Martinů, členky Cimbálové muziky Stanislava Gabriela
Celým dnem bude provádět lidový vypravěč Jiří Vrba z Němčic n. Hané
12.00 – 16.00 Dožínky v zámecké kovárně - program nejen pro děti. Ukázky
tradičního pletení ze slámy a kukuřičného šustí, dílnička pro děti
Během celého odpoledne:
skákací hrad a atrakce pro děti * chovatelská výstava * výstava zemědělské
techniky * výstava kronik obcí mikroregionu a prezentace obcí a spolků
* představení regionálních produktů * občerstvení všeho druhu * výstava
o výstavě 1914 – 1. ZŠ *
Doplňkový program
12. až 14. 9.“Výstava ovoce, zeleniny a květin“ arkády zámku Holešov
(pořádá ČZS Holešov)
8. až 14. 9. Týden dožínkových specialit – restaurace Starý pivovar
Druhý ročník dožínek pořádá Mikroregion Holešovsko, město Holešov,
Městské kulturní středisko, ŘK farnost Holešov a další organizace a subjekty.
Jedná se i o připomínku Hanácko-valašké krajinské výstavy z r. 1914 a rozpoutání „Velké války“. Akce je společenská a apolitická.
Rudolf Seifert

Humanizace Centra pro seniory v plném proudu
Holešov – Humanizace centra pro seniory
je v současné době největší investiční akcí, která ve městě probíhá. Jedná se o další z etap, které
přispějí ke zkvalitnění provozu a komfortu pro
obyvatele i personál. Stavba se musí ale provádět

postupně a s ohledem na finanční možnosti města
i samotné příspěvkové organizace. Současná etapa
je ale omezena finančními prostředky, které město
získalo z operačního programu a schválilo určitou
spoluúčast. Protože schválený projekt byl jen na
30 mil. korun (samozřejmě jen v uvozovkách), bylo
třeba práce uspořádat tak, aby byl zajištěn provoz
v celém areálu a opraveny především páteřní rozvody sítí a komunikační uzly. Z tohoto důvodu po
dohodě s projektanty i CpS dospělo město k tomu,
že některé z pokojů se na jednotlivých patrech
opravovat nebudou. Tato varianta ale nebyla až tak
ideální, především ve vztahu ke stěhování obyvatel.
Proto na posledním jednání zastupitelstvo města
schválilo Centru pro seniory přijetí úvěru, který
napomůže k tomu, že jednotlivá patra budou opravena celá i se všemi pokoji. Další informace přináší
technička Radka Stratilová z odbor ISÚ MěÚ Ho-

lešov: „V letošním roce byla zahájena rekonstrukce
centra pro seniory v celkové výši investice 30 mil. Kč
a za spolufinancování z rozpočtu Regionálního operačního programu EU. Realizace stavební části akce
byla započata v červnu 2014 a konec stavebních prací se předpokládá do května 2015. Práce probíhají za
plného provozu Centra pro seniory, a proto vyžadují
velmi náročné organizační zajištění.
Nyní probíhají rekonstrukční práce na 8. nadzemního podlaží, 7. NP a 6. NP, kde je prováděno
přebudování původních instalačních jader na nové
imobilní koupelny a WC, a s tím související kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, podhledy, nášlapné vrstvy, obklady, vstupní
dveře s požární odolností do bytových jednotek
a podobně. A současně s těmito pracemi probíhá
i vybudování nové prádelny v 1. PP.“
Rudolf Seifert

Místní referendum
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle Holešovska, Zastupitelstvo města Holešova na svém
zasedání dne 24. 6. 2014 rozhodlo o vyhlášení
místního referenda, které se bude konat dne
6. 9. 2014 a v němž budou občané města Holešova
a místních částí rozhodovat o této otázce: „Požadujete, aby město Holešov zakázalo provozování loterií
a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j),
l), m), n) a § 50, odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů,
lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných
obdobných přístrojů, na celém svém území včetně
místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy?“
Dne 30. 6. 2014 podal návrh na konání místního referenda i přípravný výbor, který požadoval,
aby se místní referendum konalo současně s volbami
do zastupitelstev obcí, tedy 10. – 11. 10. 2014. Jím
navržená otázka je však totožná s otázkou, o níž
se bude rozhodovat v již vyhlášeném referendu
dne 06. 09. 2014. Následně proběhla v souladu se
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zákonem o místním referendu kontrola náležitostí
podaného návrhu, přičemž tento byl shledán jako
bezvadný dne 21. 7. 2014.
Městský úřad Holešov současně požádal Ministerstvo vnitra ČR, aby se k otázce, o níž má být
v referendu rozhodováno, vyjádřilo, a to s ohledem na ustanovení zákona o místním referendu,
které nepřipouští konání místního referenda
o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky. Pokud by byl výsledek hlasování kladný, zastupitelstvo by bylo zavázáno vydat
obecně závaznou vyhlášku, neboť jiný způsob, jak
zakázat či omezit provozování loterií a sázkových
her, neexistuje. Z vyjádření ministerstva vnitra,
které bylo městskému úřadu doručeno dne 11. 8.
2014, vyplývá, že znění otázky, o níž se má referendum konat, a zároveň i otázky, kterou předložil
přípravný výbor, není přípustné právě s ohledem
na ustanovení zákona, které vylučuje, aby výsledkem hlasování v referendu byl závazek zastupitelstva schválit obecně závaznou vyhlášku (celé

znění stanoviska předkládáme níže). Tento právní
názor však není závazný, neboť k závaznému výkladu jsou oprávněny pouze soudy.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
11. 8. 2014 v souladu se zákonem o místním referendu projednalo návrh podaný přípravným výborem, přičemž rozhodlo o nevyhlášení místního
referenda, neboť jde o obsahově stejnou otázku,
o níž je již místní referendum vyhlášeno.
O otázce, která nebyla k rozhodování
v referendu ministerstvem vnitra doporučena,
se místní referendum konat bude, neboť jak již
bylo uvedeno, výklad není právně závazný, a referendum bude tedy platné do doby, než případně soud rozhodne, že o takto položené otázce
nelze referendum konat. Pokud by tato situace
nastala, bude referendum bráno jako „nezávazná anketa“, kterou je zjišťován názor občanů
města na uvedenou problematiku.
Mgr. Michaela Miklíková
právnička města

Holešovsko

Srpen 2014
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání místního referenda
Starosta města Holešova podle § 31odst. 1 a 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Místní referendum se uskuteční dne 6. září 2014 od 08.00 hodin do 22.00 hodin.
2. Místem konání místního referenda
Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ,
NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 88),
NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, PŘEROVSká,
PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, U RUSaVY,
VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.
Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY
Č. P. 630
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21, 25, 26, 32, 33,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká,
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),
U POTOka.
Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa,
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa,
jaROšOVa, jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá,
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá,
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 918, 919, 920, 921, 922, 1093, 1097, 1099,
1167, 1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352,
1353, 1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458,
1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471,
1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,
1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN,
ÚjEzD, VěTŘák, zlÍNSká.
Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost: 2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (436, 438, 493,
494, 495, 499, 504, 507, 508, 510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531,
532, 533, 535, 539, 540, 544, 545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 777, 813,
821, 856, 859, 960, 961, 962, 974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169,
1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452,
1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za
DRaHOU.
Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II.
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků,
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437,
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601,
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.
Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502,
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576).
Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 200,
224, 244, 245, 257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 359,
411), SlOVENSká.
Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o.
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 56, 57, 69, 85, 89, 99, 155), kRáTká, MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193,
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká,
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.
Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Tučapech.
Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově - Dobroticích.
Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.
Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

3. Otázka položená k rozhodnutí:
„Požadujete, aby město Holešov zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50, odst. 3 zákona
o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních
systémů a jiných obdobných přístrojů na celém svém území včetně místních částí, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy?“
4. Oprávněná osoba je povinna před hlasováním prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem anebo cestovním pasem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
6. Každá oprávněná osoba se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

Holešov dne 19. 8. 2014
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Pavel Svoboda
starosta

Holešovsko

Prevence kriminality v Holešově
Dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s pojmem prevence kriminality, proč je stále důležitější zabývat se prevencí kriminality, a také s nově
vzniklou funkcí manažera prevence kriminality
při městské policii v Holešově.
Prevence kriminality by se dala jednoduše vysvětlit jako soubor nerepresivních aktivit
a opatření, kterými se snažíme předejít trestnému,
či jinému protiprávnímu jednání. Mezi hlavní rizikové faktory podporující, motivující a vyvolávající
trestnou činnost jsou závadové party, alkoholismus, nezaměstnanost, nechuť k práci, drogová
závislost a jiné. Cílem prevence kriminality je vytvořit takové prostředí, ve kterém bude potenciální
pachatel co nejméně motivován k páchání trestné
činnosti a občan se zde bude cítit bezpečně.
Město Holešov se zajímá o prevenci kriminality zhruba od roku 2008, ale teprve na podzim
roku 2013 byla zřízena a schválena funkce manažera prevence kriminality. Tento se zabývá bezpečnostní situací ve městě, koordinuje preventivní

aktivity, spolupracuje se všemi subjekty podílejícími se na prevenci kriminality jako např. Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Krajský úřad
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, komise
zřízené při MěÚ Holešov a další. Vytváří statistiky
a analýzy o trestné a přestupkové činnosti a plán
prevence kriminality na další léta. Dále zpracovává dílčí projekty, kterými se město uchází o dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra České republiky.
Jedním z hlavních plánů na rok 2015 je vytvořit a zrealizovat projekt na rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího systému
o další tři kamerové body. Městský kamerový
dohlížecí systém slouží k dohledu v místních
záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zvyšuje
bezpečnost v obci a vytváří tzv. bezpečné zóny.
Systém umožňuje přehled nad nejrizikovějšími
lokalitami ve městě, archivaci nestandardních situací a jejich následné vyhodnocení. V Holešově

se osvědčil mimo jiné v odhalení různých výtržností, poškození majetku, krádeží, ale také v odhalení nejrůznějších přestupků ve veřejném pořádku
i dopravě. V posledních letech sledujeme snižující
se nápor protiprávní činnosti v lokalitách sledovaných městským kamerovým dohlížecím systémem, proto ho považujeme za velmi přínosný.
Financování tohoto projektu je počítáno ze
státní účelové dotace Ministerstva vnitra za spoluúčasti města Holešov. Také proto potřebujeme
znát i názor Vás, občanů města. Žádáme Vás tímto
o vyplnění krátkého dotazníku, který bude v nejbližších dnech umístěn na webu městské policie
Holešov (http://mp.holesov.cz/) nebo v tištěné podobě v místě prvního kontaktu ve vestibulu budovy Městského úřadu Holešov. Zde je také možné
odevzdat dotazník, který je součástí tohotosdělení. Vše je samozřejmě anonymní. Děkuji za spolupráci při „budování“ bezpečného Holešova.
Manažer prevence kriminality
str. Bc. Roman Zálešák

DOTAZNÍK
Městský kamerový dohlížecí systém v Holešově
Vybranou odpověď prosím zakroužkujte
1. Jste obyvatelem města Holešova?
a) Ano
b) Ne
2. Pohlaví
a) Muž
b) Žena
3.
a)
b)
c)

Věk
18 – 30
31 – 60
61 a více

4. Cítíte se v našem městě bezpečně?
a) Ano
b) Ne
5. Jsou podle Vás informace o prostranstvích, která jsou monitorována kamerovým systémem, dostatečné?
a) Ano
b) Ne
6. Myslíte si, že by bylo vhodné zřídit v našem městě další body monitorovacího kamerového systému?
a) Ano
b) Ne
7. Myslíte si, že monitorovací kamerový systém posiluje bezpečnost ve městě?
a) Ano
b) Ne
8. Domníváte se, že by monitorovací kamerový systém měl být rozšířen i do okolí Vašeho bydliště?
a) Ano
b) Ne
Děkuji za spolupráci

Srpen 2014
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Psovodi Městské policie Holešov
V nejbližší době pomohou udržovat klid,
bezpečnost a pořádek v Holešově dva psovodi
Městské policie Holešov (MP) s prozatím částečně vycvičeným dvouletým německým ovčákem a šestnáctiměsíčním belgickým ovčákem.
Vedení města Holešova schválilo tuto investici,
která účelně a efektivně zkvalitní práci městské
policie, především v okrajových a problémových
lokalitách města Holešova a jeho okolí, jako jsou
sportoviště, parky, chatové oblasti apod. Pro prostory psince byl vybrán doposud částečně nevyužitý areál technických služeb na Tučapské ulici,
kde během necelých dvou měsíců byly ve venkovních prostorách dvora zbudovány čtyři bytelné a
prostorné kotce. Dva z nich jsou odchytové, což
znamená, že by měly pokrýt i dočasné umístění
zaběhnutých, odchycených a svému okolí mnohdy nebezpečných zvířat. Protože jsou tyto prostory kapacitně velmi omezené, odchytávají se pouze
ta zvířata, která bezprostředně ohrožují život či
zdraví lidí nebo jsou sama zraněná. Není možné

odchytávat každého psa, který běží po ulici. Zde
mohou strávit nejdéle jeden měsíc, a pokud se
nenajde nebo nepřihlásí jejich majitel, jsou přemístěna do kroměřížského útulku. Vnitřní prostory budovy areálu částečně poslouží jako zázemí
pro psovody. Jedním z nich je strážník MP Pavel
Bránka, který nám sdělil: „Aby mohli být oba psi
zařazeni plně do výkonu, bude třeba dokončit jejich celkový výcvik a splnit tím atest, který vydává
výcvikové středisko Dobrotice. Ten se bude dělat
v srpnu, tak máme zhruba měsíc na to, abychom
je dovedli ke zkouškám.“ Důležitá je rovněž informace, že počet strážníků MP se nenavýšil, ale
tato činnost je zabezpečena ze stávajícího počtu
strážníků. Samozřejmostí jsou psovodské zkoušky
obou strážníků. Jeden z nich dokonce absolvoval
psovodskou školu ve vojenském výcvikovém středisku v Grabštejně.
Prozatím se psi se svými novými páníčky
vzájemně „očichávají“ a poznávají a vytvářejí si
vzájemný vztah formou výcviku, vycházek do

okolí a seznamováním se s prostředím města.
Odedávna je přece pes nejen přítelem člověka, ale
také jeho pomocníkem a terapeutem, navíc uniformovaný strážník se cvičeným psem budí mnohem větší respekt.
JZ

POZVÁNKA

na den otevřených dveří
cvičiště Kynologického klubu
Holešov - na Střelnici
sobota 23. srpna 2014
Uvidíte prezentaci činnosti psovodů a služebních psů, ukázka kotců.
Zveme všechny majitele psů, podmínkou je
platný očkovací průkaz.

Historie vlastnictví budovy bez čp/če v Holešově
– přístavba kina Svět
V minulém čísle měsíčníku Holešovsko jsme
informovali o chystané výstavbě parkoviště za
budovou kina Svět v místech, kde ještě nedávno
stála herna stolního tenisu. Na základě požadavku zastupitele města ing. Pavla Karhana na odbor
ISU prověřil MěÚ Holešov problematiku vlastnictví této již neexistující budovy s následujícím
výsledkem:
Katolický spolek Sušil – historie tohoto
spolku sahá až do roku 1889, kdy vznikl Spolek
katolických tovaryšů, později Katolický spolek
Sušil. Tento dle kupní smlouvy ze dne 7. 3. 1912
(č.d. 1094/12) zakoupil budovu č. 2/77 od Františka Pokorného, tzv. Hotel Pokorný, na jehož místě
zbudoval hotel Centrál – dnes KINO SVĚT. Ve
dnech 25. – 26. 10. 1913 proběhlo slavnostní otevření a posvěcení Spolkového domu hotelu Centrál a dne 20. 11. 1913 dostal Katolický spolek Sušil
úřední souhlas s provozováním živnosti hostinské,
výčepnické a užívání divadelního sálu pro Spolkový dům hotel Centrál. Ve dvoře hotelu vznikla
tělocvična, která měla dle žádosti z roku 1914 po
úpravách sloužit jako kinosál. Tento návrh se nepodařilo prosadit.
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Na základě zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních, byly všechny
dosavadní typy spolků, až na výjimky, rozpuštěny
a zlikvidovány. Podle § 19 odst. 2) zák. č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů měly spolky vzniklé před
1. říjnem 1951, které nezanikly, povinnost oznámit
Ministerstvu vnitra do 30. června 1990 svůj název
a sídlo. Pro případ, že by oznámení podáno nebylo
a spolek ani dodatečně nesplnil tuto svou povinnost, pak zákon stanovil nevyvratitelnou domněnku, že spolek dnem 31. prosince 1990 zanikl. A to
byl i případ „původního“ Katolického spolku Sušil.
Dne 23. 4. 1991 Ministerstvo vnitra zaregistrovalo pod evid. č. VS/1-6378/91R zcela NOVÝ
subjekt pod názvem „Katolický spolek Sušil“
a přiřadilo mu IČ 02 43 88 95.
Pozemky vč. staveb nynějšího KINA SVĚT
byly na listech vlastnických katolického spolku
Sušil, který fakticky již neexistoval, až do roku
1986, kdy přešly do vlastnictví státu na základě
opatření dle § 453 odst. 2 OZ 40/1964, Sb., ČJ
FIN4/RP-F-2432/86/DrPa ze dne 4. 4. 1986.
Z listu vlastnického ze dne 22. 4. 1986 vyplývá, že
uživatelem předmětných nemovitostí je čs. stát –

Měst. NV Holešov. Katolický spolek Sušil byl zaregistrován až dne 23. 4. 1991, a to jako nový právní
subjekt. Z tohoto důvodu se nejedná a nemůže jednat
o právního nástupce Katolického spolku Sušil, který
byl uveden jako vlastník předmětných nemovitostí.
U těchto nemovitostí se nemůže jednat ani o majetek
katolické církve, neboť tato není historickým vlastníkem pozemků ani právním nástupcem historického
vlastníka ani zřizovatelem původního i nynějšího
Katolického spolku Sušil v Holešově, což vyplývá
i z dopisu ze dne 25. 2. 1992 adresovaného Městskému úřadu Holešov, kdy nynější Katolický spolek Sušil
upozorňuje, že je dobrovolná společenská organizace, jejíž zabavený majetek není a nebyl církevní.
Tělovýchovná jednota Holešov získala část předmětných nemovitostí (tělocvičnu za kinem) protokolem o předání a převzetí majetku státu (dle zákona č.
290/2002) Čj.: 16090-11088/2003 ze dne 13. 2. 2004
a ze dne 25. 2. 2004. TJ Holešov budovu darovala darovací smlouvou ze dne 7. 5. 2014 Městu Holešov.
V případě dalších pochybností o vlastnictví
uvedené nemovitosti může rozhodnout soud.
Za MěÚ Holešov
Ing. František Fuit, tajemník

Holešovsko

Letní iluze již po dvanácté
Přehlídka holešovských výtvarníků – malířů,
fotografů, grafiků, řezbářů, vitrážistů, malířů na
hedvábí a dokonce jednoho básníka – byla otevřena ve čtvrtek 14. srpna v suterénních prostorech
New Drive Clubu v holešovském zámku. V této
nepřerušované řadě se jedná již o dvanáctou výstavu, organizovanou malířem a holešovským
místostarostou Rudolfem Seifertem a jeho přáteli.
Historie společných výstav nejprve malířů a později i dalších výtvarníků z Holešova a okolí je ale
podstatně starší – takovéto výtvarné salóny pořádal již v padesátých letech známý holešovský malíř

a profesor holešovského gymnázia František Růžička. Letní Iluze 2014 byla letos sice poněkud méně
autorsky obsazena – jsou zde vystavena díla 29 autorů (oproti 35 autorům v loňském roce), snad proto,
že suterénní prostor Drive Clubu není pro výtvarnou
expozici nejvhodnější. Ale ze všech vystavených děl
přímo sálá buď opravdové výtvarné mistrovství,
nebo velké a obdivuhodné nadšení a zápal jejich autorů pro tohoto nádherného koníčka.
Zdařilá, milá a příjemná vernisáž výstavy
byla zarámována hudebními vystoupeními frekventantů letošní holešovské Letní školy barokní

hudby – obor barokní zobcová flétna – která právě
probíhá. Uvedli ji hlavní tahoun a organizátor výstavy R. Seifert, starosta Holešova Pavel Svoboda
a již tradiční komentátor Karel Bartošek.
Letní iluze 2014 je v prostorách zámeckého
suterénu otevřena až do 28. října a opravdu stojí
za to si ji prohlédnout – vždyť se jedná o vrcholnou výstavní akci holešovské výtvarné sezóny,
která zdařile mapuje, co se děje v ateliérech či
skromnějších kuchyních holešovských, tedy našich výtvarníků.
-kb-

Studenti Letní školy barokní hudby se představili
na dvou koncertech
Holešov - Nejen holešovský zámek na týden
ožil tóny překrásné barokní hudby starých mistrů. V podání frekventantů Letní školy barokní
hudby zazněl jejich letošní první koncert v kostele
svaté Anny. A protože byl program sestaven z duchovních skladeb, nesl i stejný název - Duchovní koncert. Zde poprvé mladí muzikanti veřejně
prezentovali poznatky získané ve výuce. Koncert
návštěvníky příjemně zklidnil a naladil před pořadem dalšího dne - Zámeckou nocí s tancem a vínem. Ta se měla původně uskutečnit v prostorách
zámeckého nádvoří. Pořadatelé ale nakonec z důvodu deštivého počasí museli tuto oblíbenou celovečerní barokní show přesunout do velkého sálu.
Zde zazněla nejen barokní hudba, ale studenti ji
zaplnili dvěma skvělými tanečními vystoupeními
v choreografii Ladislavy Košíkové. Tato dáme je
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také choreografkou tanečního souboru Hradišťan, který vystoupil v programu Festivalu židovské
kultury. První taneční vystoupení v doprovodu
barokní hudby představilo, jak se pil čaj na zámku v Kroměříži i s valašským odzemkem. Tečkou
za téměř tříhodinovým programem proloženým
mnoha hudebními vtipy a bakchanáliemi byl
tanec na téma Oslavy masopustu opět v kroměřížském zámku. Večerem hosty provedl a každé
vystoupení nejprve okomentoval skvělý Vojtěch
Babka, který se zde letos objevil opět „náhodou“
a do Holešova opět přicestoval z Kladna na kole.
Jeho hudební znalosti děl a života barokních mistrů jsou až neuvěřitelné. Tohoto skvělého znalce
barokní hudby s jedinečným sametovým hlasem
proto také můžeme slyšet v pořadech o barokní
hudbě na rádiu Vltava. Třešničkou na dortu to-

hoto krásného večera byla i možnost osvěžení
výborným moravským vínem. A protože bylo
opravdu dobré, v přestávkách, mezi jednotlivými
kusy skleničky v sále hodně cinkaly.
JZ
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MIKROREGION

Dožínky v Zámecké kovárně
V Zámecké kovárně letos čeká návštěvníky
milé zpestření běžných prohlídek. Protože je léto
ve znamení žní a sklizně úrody, připravila slečna
Leona Čapková, která má rukodělnou lidovou
tvorbu jako svůj koníček, pro návštěvníky velký
výjev z kukuřičného šustí. Panenky a panáčky
vyrobené z tohoto přírodního materiálu rozpohybovala podle obvyklých činností, které se v létě
na venkově dělávaly, a vše umístila do malebného
zátiší s kouzelnými detaily.
Toto dožínkové dioráma si můžete prohlédnout ještě i v rámci Dožínek mikroregionu,
které se uskuteční 13. a 14. září 2014. V neděli
14. září budou prohlídky Zámecké kovárny zpestřeny ukázkami pletení z kukuřičného šustí, ze

slámy a z dalších přírodnin.
Na všechny zvídavé čekají
dožínkové úkoly a v historické kovárně bude pracovat
šikovný kovář. Program potrvá od 12.00 až do 17.00 hod.
Doprava k Zámecké kovárně
a zpět do Smetanových sadů,
kde proběhne hlavní kulturní program, bude zajištěna
bryčkami a žebřiňáky.
Ondřej Machálek
Foto -JZ-

Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov, www.srdicko.estranky.cz nabízí v rámci programu

PODPORUJTE VŠESTRANNÝ ROZVOJ SVÉHO DÍTĚTE
pro děti předškolního věku (od 4 do 6 let)
NOTIČKA
ZPÍVÁME A HRAJEME SI
- první krůčky k hudbě

každé úterý od 15.00 hodin
- začínáme 16. září 2014
Rytmicko - pohybová výchova
KOLO, KOLO MLÝNSKÝ

pro děti od 1,5 roku do 4 let, začínáme 17. září 2014
Lektorka: Jana Smažilová
Přihlášky v kanceláři MC nebo emaile: m.c.srdicko@seznam.cz.

Rytířské taškařice v Přílepích
Léto patří tradičně zábavě všeho druhu. Ani
tentokrát proto spolek recesistů Přílep nezahálel
a uspořádal další z akcí zaměřených na historii
Tentokrát zašli ve vzpomínkách na časy minulé
mnohem dále, až stovky let. 19. července 2014 tedy
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zmiňovaný spolek v zámeckém parku v Přílepích
„Rytířské taškařice“ uspořádati ráčil.
Již po poledni se začaly prostory přílepského
parku, který se zámkem k podobné akci přímo vybízí, plnit mušketýry, rytíři, pážaty a zbrojnoši. Kromě opravdových skupin historického šermu,
mušketýrů a dělostřelců byli do rytířských hábitů ustrojeni také všichni pořadatelé. Asi dvě
stovky návštěvníků mohly v průběhu odpoledne slyšet mnoho salv vypálených z mušket
a děla, cinkot kordů a vidět ukázky historických soubojů, ale také tanečky a hrané scénky mušketýrů a gotiků. Na pořádek dohlíželi
královští zbrojnoši a pro všechny případy byl
v pohotovosti také mistr kat se svým nářadím.
V závěru programu nechyběla ani scénka pořadatelů, která vyprávěla o posledních
dnech místního lapky Šimáka. Na své si toho
odpoledne přišly také děti. Bylo zde připraveno mnoho soutěží zaměřených na zručnost,

dovednost i výtvarný cit a nechyběl ani skákací
hrad a pro osvěžení bazének s vodou. Odměnou
pro děti, které se soutěží zúčastnily, byly sladkosti
a výrobky, které si za odměnu mohly odnést domů.
Největší odměnou však bylo, když všechny malá
pážata a zbrojnoše pasoval král na rytíře z Přílep a
dostali pamětní dekret a rytířské jméno.
Rytířských her se však mohli účastnit také
všichni odvážní dospělí. Připraveno bylo kolbiště,
kde si mohl každý vyzkoušet, jak ovládá dřevec,
kdo koho vytlačí peřinou z kruhu nebo kdo dříve shodí protivníka z klády. Nechyběla ani chutná
historická krmě a nápoje a parkem zněly tóny stylové muziky. Pro všechny, kteří vydrželi až do večera, byla připravena rockotéka a všichni pak mohli
probrat zážitky z příjemně a zajímavě stráveného
odpoledne. Věřme, že nadšení pořadatelů vydrží,
že nevyprchají podobné skvělé nápady, a že se tak
můžeme těšit na další vydařenou akci.
Miroslav Sovadina

Holešovsko

KULTURA

Olympijská stříbra pro Moravské děti
Vytoužené letní prázdniny pro většinu dětí
začaly obdobím radosti, odpočinku, pohody.
Holešovský dětský sbor Moravské děti to měl ale
trochu jinak… prázdniny neprázdniny, zkoušelo
se, ladily se poslední noty a vrcholily přípravy
na den, kdy jsme naložili autobus a jeli „dobývat
svět“ na světovou olympiádu sborů, která se koná
každé dva roky a v letošním roce se její dějiště
přeneslo z amerického Cincinnati do Pobaltí –
a to do hlavního města Lotyšska se 750 000 obyvateli – Rigy.
Slavnostní zahájení největší sborové soutěže se konalo v rižské olympijské sportovní aréně,
kde se v rámci olympiády sešli zpěváci 460 sborů
z pěti kontinentů a 73 zemí světa. World Choir
Games je největší sborovou soutěží na světě, což
dokazuje i to, že všechny lotyšské televize a národ
žijí výjimečným svátkem olympijských her, které
v krásném pobaltském městečku Riga dávají světové sborové olympiádě velký prostor.
Nejlepší koncertní sály v Rize nabídly své
prostranství pro světovou soutěž, kde v rámci
obou částí olympiády soutěžilo v 29 kategoriích
celkem 27 000 účinkujících.
Holešovský dětský sbor Moravské děti se
svou sbormistryní Mgr. Lenkou Poláškovou
a klavíristkou MgA. Martinou Mergentalovou se
zúčastnil letos již potřetí této největší světové
soutěže. (2008 – Graz, Rakousko a v r. 2010 – Shaoxing, Čína).
Po slavnostním zahájení nás druhý den čekala
soutěžní kategorie „The Champions Competition“
C18 – MUSICA SACRA with accompaniment.
Tato soutěžní kategorie neměla věkové omezení – soutěžili jsme dohromady jak s dětskými
sbory, univerzitními, ale i dospěláckými sbory.
Celkem v této kategorii soutěžilo 43 sborů – z Lotyšska, Španělska, Namibie, Číny, Litevska, Jižní
Afriky, Rakouska, Velké Británie, Canady, USA,
České republiky, Srí Lanky, Švýcarska, Itálie, Equádoru, Indonésie a další sbory v nejvyšší středověké budově v Rize – kostele sv. Petra se 123 m
vysokou věží. Pro tuto kategorii jsme si vybrali
a zpívali tyto skladby: Trad. Gregorian „Viri ga-

lilaei“, Karel Blažej Kopřiva „Salve
Regina“, Petr Eben „De angelis“, a Ilja
Hurník „Deo gratis“.
Kategorii hodnotilo celkem
sedm porotců z různých zemí světa
a jejich hodnocení pro náš sbor 73,75 bodu, nám zajistilo stříbrnou
medaili. Jednu ze zlatých medailí této
kategorie získal i český sbor z Jablonce
n. Nisou – Iuventus Gaude!. „Championem“ kategorie se stal bezkonkurenční sbor „sborové velmoci“ z Jižní Afriky – Stellenbosch University
Choir s 95 body.
Další kategorie, v níž jsme soutěžili, byla kategorie C2 „Champions
Children‘s Choirs – dětské sbory“.
Zde se potkalo 36 sborů – z Číny, Dánska,
Ruska, Lotyšska, České republiky, Malajsie, Španělska, Estonska, Jižní Afriky, Indonésie, Thajska
a Řecka.
Pro tuto kategorii jsme měli připravené soutěžní skladby – Otmar Mácha „Hoj, Hura hoj“,
Felix Mendelssohn Bartholdy „Laudate pueri Dominum“, Bob Chilcott „Pease Mass Gloria“ a Zdeněk Lukáš „Věneček“. Mezinárodní sedmičlenná
porota nám udělila resumé 74,14 bodu a tím jsme
získali další stříbrnou medaili. Championem
kategorie se stal dětský sbor Shanghai Huangpu
Yongsters Activity Center Spring Childrens Choir
– Čína s počtem bodů 94.
Světová olympiáda není jen o soutěžích, ale
je to obrovská možnost poznat nejlepší světové
sbory i na přátelských koncertech, které organizátoři připravili na pódiích jak v centru města, tak
i v rozlehlých parcích Rigy. Po celou dobu vládla
skvělá atmosféra, komunikovali jsme s ostatními
sbory, fandili nejen ostatním českým sborům, ale
i cizím, poznali nové kamarády a získali spoustu
uměleckých zkušeností, které určitě využijeme
v další naší pěvecké tvorbě.
Mezi soutěžemi jsme měli možnost poznat
i historickou část Rigy, která se se svými památkami může právem chlubit – vždyť Riga je v letoš-

ním roce jedním ze dvou měst s titulem „Evropské
město kultury“ a je také zapsaná na seznamech
světového dědictví UNESCO.
Závěrem bych ráda poděkovala všem přátelům a příznivcům sboru, kteří nám drželi palce,
ale samozřejmě všem „Moravským dětem“ za jejich skvělou reprezentaci nejen Holešova, Zlínského kraje a České republiky.
Velké poděkování patří především sbormistryni Lence Poláškové za skvělou přípravu zpěváčků a Martině Mergentalové za hudební doprovod.
Účast na World Choir Games by se samozřejmě neobešla bez finanční podpory partnerů
– Ministerstva kultury, Zlínského kraje, rodičů
dětí a hlavního partnera – města Holešova.
Jsem velmi ráda, že v Holešově máme skvělé
vedení města, které svou nemalou finanční podporou umožnilo Moravským dětem se olympiády
zúčastnit a reprezentovat tak naše město.
Koncem září chystáme z olympiády malou
prezentaci s Koncertem pro Holešov „Střípky
z Rigy“, tak všechny již teď srdečně zveme.
Zatím alespoň malou ochutnávku olympijské atmosféry můžete vidět na:
http://choir-tv.com/video/Best-of-1-World-Choir-Games-2014-Riga/036e9c31861eb6ab297ae85b84cb2b0c
Mgr. Jana Slovenčíková, Moravské děti

Moravské děti – World Choir Games – Lotyšsko, Riga 2014
(Světová olympiáda sborů)
Jakou cestu musí sbor projít, aby se dostal
na tuto světovou olympiádu sborů?
(Co jste museli dokázat)?
Účast na olympiádě závisí na několika kritériích – sbor musí podat přihlášku, včetně představení
sboru s uvedením výsledků z největších národních
i mezinárodních soutěží, zaslat vlastní hudební nahrávku – ne starší dvou let a vyplnit spoustu příloh, včetně zamýšleného programu dle pokynů.
Odborná komise složená z pořadatelů největší sborové agentury – Interkultur se sídlem v Německu
zhodnotí kvalitu sboru a buď potvrdí účast, nebo
sbor vyřadí. Ti, co se zúčastní olympiády poprvé,
musí projít „kvalifikačními“, nebo „open“ soutěžemi, kde můžou získat pouze diplom bez medaile.
Pro soubory, které mají již určité umístění z těchto
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soutěží, je kategorie „Champions“ – kde jsou výkony již ohodnoceny buď čestným uznáním, nebo
diplomem s medailí. S Moravskými dětmi jsme byli
již na třetí světové olympiádě, a tak také dle pořadí
sborů ve „Word rankings“ (světovém žebříčku) dle
umístění jsme byli automaticky zařazeni do kategorie „Champions“.
Co to znamená organizačně pro vás – jako
PR manažerku, co to znamená pro sbormistryni
Lenku Poláškovou?
Pro mě konkrétně tato olympiáda byla asi
roční průběžná práce, která byla o komunikaci
mezi Interkulturem a sborem – formuláře, seznamy všeho možného – dle daných kritérií (věkové
složení sboru, zajištění ubytování, schůzky rodičů

sboru, plán cesty, zajištění dopravy, zajištění stravování, samozřejmě také otázka shánění financí oslovení případných sponzorů a donátorů, napsání
projektů, platby v předtermínech (k ušetření části
financí) a samozřejmě vlastní příprava cesty spolu
se zajištěním prezentace – výroba triček, zajištění
vlajek, vlaječek, prezentačních letáků… Sbormistryně Lenka to nemá vůbec jednoduché – musí
dobře vybrat a zvážit složení soutěžního repertoáru
obou vybraných kategorií – dle daných požadavků
– dle období působení autora skladeb, skladby bez
doprovodu, s doprovodem a samozřejmě takové,
které svou kvalitou jsou hodny světové soutěže.
K tomu je potřeba pravidelné zkoušky sboru, před
odjezdem ještě navíc soustředění, aby provedení
skladeb bylo co nejvíce zažité a kvalitní. >>>

11

>>> Kolik bylo dětí? Celý sbor? Namíchaní?
Cesty se zúčastnilo celkem třicet dětí – už
nemůžu říct, že děvčat, protože po delší době
máme opět dva kluky – Adama a Vojtu. Letošní
olympiády se zúčastnily hlavně mladší zpěvačky,
aby složení odpovídalo předepsané kategorii děti
do 16 let, kde může být jen dané malé procento
dětí přes 16 let.
Kolik času musely děti přípravě věnovat?
Každý pátek celosborová zkouška, 1x týdně
hlasové zkoušky a před odjezdem třídenní soustředění ve zkušebně v Duze.
Váš nejmocnější dojem z pobytu v Rize –
jaká je mentalita národa…
Vzhledem k tomu, že Lotyšsko není tolik navštěvovaná země jako například Francie, Německo, více jsme si všímali jak přírody, tak místních
obyvatel. Lotyšsko nás překvapilo hlavně příjemnou, čistou a svěží krajinou se spoustou lesů, pěkných cest, výstavbou i množstvím cyklostezek.
Samotná Riga je městem, které srší vitalitou
a temperamentem. Rize se také říká Paříž Východu. Vedle moderních staveb, upravených parků
zde můžeme najít komplex secesních staveb stejně
jako ve Vídni či Paříži. Obyvatelé jsou milí, přátelští, velké procento lidí je vysokoškolsky vzdělaných, mají rádi kulturu a řekla bych, že snad celý
národ velmi rád zpívá lidové písně. Zaujalo nás
také, jak chodí hlavně Lotyšky krásně oblékané.
Co se hodnotilo v jednotlivých kategoriích,
kolik bylo sborů a co jste získali vy?
U každé soutěžní skladby mezinárodní porota složená ze sedmi porotců hodnotila 4 kritéria

na setiny bodu, a to: intonaci, kvalitu zvuku, přesnost přednesu dle not
a celkový umělecký dojem. Umístění bylo dle těchto výsledků ve škále
0-40 bodů = čestné uznání, 40,01 – 60
bodů = bronzová medaile, 60,01 – 80
bodů = stříbrná medaile, a zlatá medaile od 80,01 – 100 bodů.
Moravské děti soutěžily ve dvou
kategoriích – „Champions Children‘s
Choirs – dětské sbory“. Zde se potkalo 36 sborů – z Číny, Dánska, Ruska,
Lotyšska, České republiky, Malajsie,
Španělska, Estonska, Jižní Afriky, Indonésie, Thajska a Řecka.
Pro tuto kategorii jsme měli připravené soutěžní skladby – Otmar Mácha „Hoj,
hura hoj“, Felix Mendelssohn Bartholdy „Laudate
pueri Dominum“, Bob Chilcott „Pease Mass Gloria“ a Zdeněk Lukáš „Věneček“. Mezinárodní sedmičlenná porota nám udělila resumé 74,14 bodu
a tím jsme získali stříbrnou medaili. Championem kategorie se stal dětský sbor Shanghai Huangpu Yongsters Activity Center Spring Childrens
Choir – Čína s počtem bodů 94.
Soutěžní kategorie „The Champions Competition“ C18 – MUSICA SACRA with accompaniment (tato soutěžní kategorie neměla věkové
omezení – soutěžili jsme dohromady jak s dětskými sbory, univerzitními, ale i dospěláckými
sbory. Celkem v této kategorii soutěžilo 43 sborů
– z Lotyšska, Španělska, Namibie, Číny, Litevska,
Jižní Afriky, Rakouska, Velké Británie, Canady,
USA, České republiky, Srí Lanky, Švýcarska, Itálie,
Equádoru, Indonésie a dalšími sbory v nejvyšší
středověké budově v Rize – kostele sv. Petra se 123
m vysokou věží. Pro tuto kategorii
jsme si vybrali a zpívali tyto skladby:
Trad. Gregorian „Viri galilaei“, Karel
Blažej Kopřiva „Salve Regina“, Petr
Eben „De angelis“, a Ilja Hurník „Deo
gratis“.
Hodnocení pro náš sbor - 73,75
bodu nám zajistilo stříbrnou medaili. Jednu ze zlatých medailí této kategorie získal i český sbor z Jablonce n.
Nisou – Iuventus Gaude! „Championem“ kategorie se stal bezkonkurenční sbor „sborové velmoci“ z Jižní Afriky – Stellenbosch University Choir
s 95 body.

Jakým způsobem se dá tato určitě nákladná
akce zafinancovat, je třeba spousty sponzorů?
Velké poděkování patří především městu Holešovu za finanční podporu, bez jejichž podpory se
takové soutěže nedají zvládnout.
Vyšel nám také projekt – podpora z Ministerstva kultury, Zlínského kraje, a dva menší sponzoři. Samozřejmě poděkování patří i rodičům
dětí, protože každý účastník platil 6. 000,- Kč. Povedla se zaplatit záloha v předtermínu, čímž jsme
ušetřili desítky tisíc.
Čeho si nejvíce ceníte z úspěchů v minulosti?
Je toho více – ale např. 2010 – 2x zlatý diplom
z World Choir Games v Číně, 2012 – absolutní
vítěz celostátní soutěže Porta Musice Nový Jičín,
a v roce 2011 jsme získali titul „Sbor roku“ v dětských sborech. Všechno není ale jenom o soutěžích – vážíme si toho, že máme dobrý kolektiv
dětí, které baví zpěv a mají chuť zpívat…
Je pro vás tento úspěch ten nejcennější?
Ano, umístění z Rigy je pro nás v současné
době tím nejcennějším!
Co nás v nejbližší době čeká?
Po prázdninách chystáme samozřejmě „Koncert pro Holešov – STŘÍPKY z RIGY“ (v úterý
23. 9. v 19.00 hod.), a jinak už příprava na Vánoce,
včetně mezinárodní soutěže vánoční a adventní
písně v Praze.
Za rozhovor poděkovala
Jana Zapletalová

Holešov spustil novou městskou hru „quest“,
hravou formou představuje památky
Městské kulturní středisko Holešov odstartovalo novou městskou hru, takzvaný quest.
Holešov je první ve Zlínském kraji, který tento
projekt nabízí. Autorem je informační centrum,
které dalo hře název Po stopách předků a zacílilo
ji především na děti a rodiče.
„Jedná se o netradiční procházku po holešovských památkách formou hry, při které se na
základě veršovaných indicií hledá cesta k pokladu.
Především dětem chceme více přiblížit zdejší historii,“ řekla za autorský tým Jana Zaoralová.
Quest je něco podobného jako geocaching,
avšak funguje na trochu jiném principu a není
k němu potřeba GPS navigace, nýbrž obyčejný
papír a tužka. Zájemce o hru si v holešovském informačním centru zdarma vyzvedne mapu a há-
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dačku anebo si je stáhne z internetových stránek
www.holesov.info či www.questing.cz. A hra začíná. Postupuje podle mapy s orientačními body,

které mu napovídají, kudy vede trasa. Pokud hráč
dobře vyluští tajenku, čeká na něj na konci dvouapůlkilometrové cesty poklad.

Holešovsko

Festival židovské kultury – 14. ročník, Ha-Makom
Již tradičně probíhá na přelomu července
a srpna vrcholná kulturní akce, kterou se Holešov
řadí mezi významná evropská střediska židovské kultury. Letošní již čtrnáctý ročník Festivalu
židovské kultury přináší několik novinek. Skalní
příznivci festivalu si jistě všimli vypuštění slova
„Týden“ z jeho názvu. Opravdu festival tentokrát potrvá jen pět dní, od úterý 29. 7. do soboty
2. 8. Toto zkrácení bylo způsobeno jak jinak než
nedostatkem finančních prostředků. Původně se
zdálo, že tento nedostatek bude fatální – k poskytnutí peněz se zavázalo pouze město Holešov jako
spolupořadatel festivalu, již tradiční velkorysý
podporovatel, generální partner a patron festivalu, společnost R. Jelínek a. s. z Vizovic a Židovská
obec Brno. Jako dar z nebes se nakonec objevili
další štědří sponzoři – především Zlínský kraj,
který poskytl dotaci z Fondu kultury Zlínského
kraje na uspořádání festivalu, a společnost Arles
spol. s r.o. z Fryštáku, která rovněž velkoryse podpořila festival. Nad letošním ročníkem festivalu
převzal záštitu starosta města Holešova Pavel Svoboda a velvyslanec Státu Izrael v České republice
Jeho Excelence pan Gary Kohen. Ten přislíbil návštěvu Holešova a účast na zahajovacím programu
prvního dne, ale povinnosti v jeho úřadu v důsledku současné stále složitější situace v Izraeli mu
to neumožnily. Do Holešova nám poslal krásný
pozdrav, který zde uvádíme:

Vážený pane starosto, dámy a pánové,
velice jsem se těšil, že zde dnes spolu s vámi
všemi budu přítomen slavnostnímu zahájení
Festival židovské kultury v Holešově. Bohužel,
poslední vývoj situace v Izraeli si žádá mou přítomnost v Praze. Dovolte, abych vás požádal, abychom věnovali tichou myšlenku občanům Izraele,
kteří se možná právě teď v tento okamžik ukrývají
v protileteckém krytu za zvuku sirén a ohrožují je
stovky raket odpalovaných z území Gazy.
Mír je veliké dobro. Občas je třeba dobro
bránit proti zlu. Někdy je třeba za mír bojovat se
zbraní v ruce.

Izrael nebojuje proti palestinskému národu, ale proti
organizaci Hamás – krutým fundamentalistickým islamistickým
milicím, které si vynutily nadvládu nad tamním obyvatelstvem
a proměnily onen malý kousek
půdy v teroristickou základnu
a jeho obyvatele v živé štíty.
Modleme se, aby brzy zvítězilo dobro a aby zavládl mír.
Dámy a pánové, děkuji vám
a zvláště pak děkuji pořadatelům
festivalu za skvělou práci, kterou
dělají už 14. rokem.
Snad tedy na viděnou příští
rok!
Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael
Nově se do názvu festivalu dostal hebrejský
výraz Ha-Makom. Ten znamená místo, místo setkávání, ale také původně místo, či spíš Místo svatyně v Chrámu v Jeruzalémě a přeneseně Vznešeného. A protože holešovský festival je také místem
setkávání příznivců a obdivovatelů židovské kultury, chtěli by organizátoři, aby se tento název stal
do budoucna synonymem festivalu.
Letošní festival doznal změn i na místě organizátorů. Jedinými pořadateli festivalu zůstaly Městské kulturní středisko Holešov
a město Holešov. Ale to nakonec spíš
festivalu prospělo, oproti poněkud konzervativní dramaturgii minulých ročníků
festivalu, která nakonec sama sebe dokola recyklovala. I přesto, že organizátoři dlouho čekali na rozhodnutí spolku
OLAM, zda se opět ujme dramaturgie, ale
i díky počátečním obavám z nedostatku
finančních prostředků se ztratila možnost
dostat do Holešova osvědčené účinkující,
kteří si mezitím naplánovali jiný program,
je náplň festivalu velmi nápaditá, plná
osvěžujících novinek. Už vytvoření volně
dostupného podrobného programového
průvodce festivalem ve formě knížečky
s nápaditou grafikou v letos moderní oranžové
barvě bylo výrazným posunem v kvalitě a v informovanosti účastníků festivalu. Pro příští roky
bude třeba počítat s větším nákladem – 500 kusů
programových brožurek zdaleka nestačilo.
Zahájení festivalu vsadilo jak na osvědčené
prvky – využití velkého sálu zámku, výstava fotografií už vloni skvělého Jindřicha Buxbauma,
který svými černobílými i barevnými velkoformátovými momentkami nejen na téma Židovská
svatba „mazal Tov“ jde až na dřeň židovského duchovna, tak na novinky – zahajovací koncert tělesa Societas incognitorum pod vedením Eduarda

Tomaštíka (jistě pocházejícího z rodiny nejslavnějších holešovských měšťanů) bylo sice sázkou
do loterie, ale sázkou, která se vskutku skvěle
vyplatila. Zahajovací program skvěle doplnilo
vystoupení místního komorního souboru Corda
Magico, podtrženého zpěvem Ivy Svobodové. Obzvláště při poslední písni zazpívané v hebrejském
jazyce se až tajil dech.
Societas Incognitorum - česky Společnost
neznámých umělců je brněnský vokální soubor,
který se zabývá interpretací tzv. staré hudby. Tímto termínem je dnes běžně označována hudba do
18. století. Poněkud složitějším názvem byl ansámbl obdařen na svém vůbec prvním koncertě,
a protože nechtěl rozšiřovat řady „Music“, „Capell“
a „Ensemblů“, už si jej ponechal. Soubor Societas
Incognitorum zpočátku repertoárově vyrůstal na
dílech předních renesančních a raně barokních
skladatelů jako Gesualdo, Hassler, Monteverdi,
Schütz… Posléze začal vyhledávat a objevovat autory, jejichž život a tvorba úzce souvisí s českým
a moravským regionem, avšak kteří zůstali dnešní
Název souboru tímto navíc získal nový rozměr –
s trochou nadsázky se dá říct, že Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu jakousi „společnost neznámých“ vynikajících autorů,
kteří však nepochopitelným řízením osudu neprávem zapadli v toku času. Soubor pracuje většinou ve složení 5 – 6 zpěváků s doprovodem dvou
nástrojů bassa continua (k tomu využívá nástroje
jako theorba, arciloutna, varhanní positiv, cembalo, barokní violoncello…). Vyžaduje-li to konkrétní projekt, obsazení se rozšiřuje, či naopak zužuje.
Dnes je ansámbl řazen mezi čelní interprety staré
hudby u nás. Koncertuje na nejvýznamnějších hudebních festivalech a díky unikátnosti jeho projektů
o něj mají často zájem televizní a rozhlasová studia.
Societas Incognitorum má v současnosti na kontě
již 6 CD, která se těší velkému uznání u nás a hlavně v zahraničí. www.societasincognitorum.cz.
Text JZ, KB
Foto JZ

Středa - druhý den festivalu
Druhý den festivalu, středa, byl opět skvělý a objevný. Organizátoři si troufli na novinku
– přednášku londýnského rabína Wittenberga
o jeho objevech v rodinné historii, ve které kraluje jeho předek, bývalý holešovský rabín Jakob
Freimann, později vrchní rabín v Poznani a poté
Berlíně, hlava židovského náboženského soudu,
který je pochován na židovském hřbitově v Holešově. Skvěle tlumočená přednáška odkryla poslu-
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chačům pohledy zahraničního židovského učence
na děje v holešovské židovské obci, které doposud
zůstaly i našim badatelům utajeny. V protiváze
k Wittenbergově přednášce byla opět novinka
a experiment - koncert Latinské scholy Holešov,
která ukázala zejména v perfektně provedených
žalmech onu obrovskou základnu, kterou představuje židovství pro křesťanskou kulturu i náboženství. A samozřejmě neskutečně úchvatný,

již osvědčený Achab Heidler a jeho přednáška či
spíše divadelní představení a performance v jednom – Synagogy a jejich tajemná historie, v rámci nově zavedené formy „povídání při svíčkách“.
Příznačné je, že v předvečer Achabovy přednášky
našli historici na vnější straně klenby holešovské
synagogy do malty vyrytý nápis – jméno Mordechaj, které zde zanechali snad stavitelé této úžasné
památky.
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Přednáška rabína Wittenberga
Druhý festivalový den začal přednáškou
Jonathana Wittenberga, který je rabínem severolondýnské synagogy. Pan rabín svou přednášku
zahájil vyprávěním, jak se dostal k pátrání po své
rodině. O své kořeny se začal zajímat až velmi
pozdě, až když už mu jeho otec nemohl nic povědět. Po jeho smrti našel na půdě krabici s korespondencí a z ní začal pomalu rekonstruovat
osudy celé své rodiny.
A jakou souvislost má londýnský rabín
s Holešovem? Jeho pradědeček Jakob Freimann
byl v Holešově rabínem, a to po dlouhou dobu 20
let (1893–1913). Jakob Freimann se narodil 1. října
1866 v Krakově. Od roku 1890 působil jako rabín

na různých místech na Moravě. Do období jeho
působení v Holešově spadá i otevření a vysvěcení Nové synagogy v roce 1893. Před vypuknutím
1. světové války se stal vrchním rabínem v Poznani a od roku 1929 byl vrchním rabínem v Berlíně.
Zemřel náhle stižen mrtvicí 23. prosince 1937 ve
Špindlerově Mlýně. Jeho rodina rozhodla o pochování v Holešově, takže jeho hrob nalezneme
na zdejším židovském hřbitově v blízkosti tumby
rabína Šacha. Manželé Freimanovi měli šest dětí:
Sofii, Elle, Wallyho, Ernsta, Trudi a Alfreda. Dvě
z dětí (Sofie a Trude) zemřely v koncentračních
táborech. Nejstarší Sofie (Žofie) si vzala Josefa
Redlicha, který byl potomkem Adolfa Redlicha,

výrobce lihovin z Holešova. Toto manželství zůstalo bezdětné. Žili v Holešově v Masarykově ulici. Zajímavé osudy jsou i nejmladšího syna Alfreda, který se vášní ve studiu velmi podobal svému
otci. Vystudoval práva a stal se soudcem.
Rabín Wittenberg apeloval na všechny, aby
se ptali po osudech svých blízkých, dokud je ještě čas. Jeho přednáška zúčastněným odhalila další
z mnoha zajímavých a bohatých osudů židovských
obyvatel Holešova. Mimořádnou příležitost poslechnout si vyprávění rabína Wittenberga zprostředkoval holešovský historik Mgr. Jan Machala.
Ondřej Machálek

Londýnského rabína přivítali
na radnici
Holešov - Milého přivítání se dostalo Jonathanu Wittenbergovi na holešovské radnici. Rabína severolondýnské synagogy, který odpoledne přednášel
ve zdejší synagoze, přivítal místostarosta města Rudolf Seifert. Ten zprostředkoval setkání s pracovnicemi matriky a evidence obyvatel, které pomáhají
s dohledáváním předků z rodiny rabína a dalších blízkých.
Ze všech objevených materiálů intenzivně pracuje na sestavení osudů
svých předků a píše knihu. Ta bude velmi cenným historickým materiálem i
pro město Holešov, neboť může odkrýt osudy a souvislosti dalších, v minulosti zde žijících židů.
JZ

Představitelé města Holešova pozvali brigádníky
na židovské speciality
Holešov (JZ) - Stejně jako každý rok probíhá v rámci židovského festivalu v Holešově
i dobrovolnická brigáda zahraničních studentů
na údržbě a zvelebování židovského hřbitova.
Je to činnost velice obětavá a záslužná, protože
krom běžného sečení trávy se brigádníci zaměřují i na čištění pomníků od plevelných a dřevnatých porostů, okopávání a mnoho dalších
jiných činností, které by jinak město muselo
případné dodavatelské firmě zaplatit. Nutno
je také říci, že po týdnu jejich práce hřbitov
opravdu prohlédl. Brigádu společně organizují sdružení dobrovolných aktivit INWX-SDA,
Židovská obec Brno a MKS Holešov. Za práci
poděkovali studentům také představitelé hole-
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šovské radnice pozváním na společný oběd - speciality židovské kuchyně, které v průběhu celého
týdne připravuje pro své hosty personál restaurace
Na Starém pivovaru. V průběhu oběda se rozproudila živá a milá beseda, kdy každý ze zúčastněných
pověděl něco o sobě, o své zemi a o oboru, který
studuje. Dále se starosta Pavel Svoboda také tázal,
co se jim u nás líbilo nejvíce, neboť v rámci svého
pobytu absolvovali i volnočasové aktivity - např.
výlet do Kroměříže nebo procházku na Sv. Hostýn.
Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská a všichni si společné setkání užili. Na závěr starosta všem
popřál příjemný zbytek zdejšího pobytu a společně
s místostarostou Rudolfem Seifertem předal upomínkové předměty.

Holešovsko

Čtvrtek - třetí den festivalu

Čtvrteční program přinesl dvě mimořádně
zajímavé přednášky. Jednak to byla přednáška vědeckého pracovníka Marina Marka „Nucené práce
židů ve prospěch Baťova koncernu za 2. světové
války, která objevným způsobem relativizuje selankovitý pohled na doposud zdůrazňované pouze
kladné stránky činnosti a rozvoje Baťových závodů,
jednak přednáška Hildegondy Rijksenové, pracov-

nice Centra ekumenického setkávání a dialogu
v Olomouci „Anna Franková, holocaust a my“, která rovněž velmi netradičně srovnává děje holocaustu se současnými problémy světové civilizace.
Celý čtvrtek byl ve znamení novinek a experimentů. Hlavní večerní představení, nazvané
Dear Kitty – Drahá Kitty aneb Music dance performance bylo snad nejmodernějším uměleckým

projevem v historii festivalu. Elektroakustická
kompozice provázející komorní taneční představení se inspirovala Deníkem Anny Frankové
a zachytila atmosféru, kterou je tato světově proslulá kniha prostoupená. Přes opravdu netradiční
pojetí tohoto představení jeho působivá atmosféra
a použité výrazové prostředky uchvátily diváky
a posluchače snad všech věkových kategorií.

Pátek - čtvrtý den festivalu
Páteční festivalový den se trochu vrátil ke klasickému pojetí této kulturní slavnosti. Přednášky osvědčených autorů Petra Pálky, historika Muzea
Kroměřížska a odborníka na židovskou problematiku v našem regionu, a vojenského historika Jaromíra Vykoukala rozšířily obzory posluchačů v rámci
hlavního tématu festivalu.
Pálkova přednáška „Důsledek 1. světové války – sjednocený Holešov“
ukázala v širších souvislostech převratný dopad této války na dění v Holešově, který si ji v malém „zopakoval“ během posledního protižidovského
pogromu v roce 1918. Vykoukalova přednáška „Boj o život – Válka na Den
usmíření“ plasticky zdokumentovala velký boj Izraele o svou existenci, kdy
ve svátek Jom Kipur v roce 1973 přepadla přesila arabských vojsk Izrael se
snahou jej zcela zničit. Vítězství Izraele bylo nejen skoro zázrakem, ale také
výrazem morální převahy nového státu, ve kterém našel útočiště po tisíciletí
pronásledovaný židovský národ.
JZ

Důsledek 1. světové války - sjednocený Holešov
Páteční blok přednášek zahájil Mgr. Petr Pálka, historik Muzea Kroměřížska, s tématem dotýkajícím se přímo dějin Holešova. 1. světová válka
se všemi svými kataklyzmaty a zásadními společenskými a politickými proměnami vedla v přímém důsledku ke sjednocení doposud dvou samostatných obcí - židovské politické obce a vlastního
(křesťanského) Holešova. Od obecního zákona
z roku 1849 byl židovský Holešov samostatnou
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obcí, která měla vlastní zastupitelstvo o 14 členech, tajemníka, policii, hasiče, ponocné, trestnici a vlastní katastr. V roce 1854 jejich čestný úřad
starostenství přijal přímo Rudolf Eugen z Wrbna,
na což byli holešovští židé náležitě pyšní. Rozlohou bylo židovské město malé, stálo v něm 150
domů, žilo 801 obyvatel, ale jenom malá nadpoloviční většina byli židé, zbytek byli většinou chudší
křesťané. Po pogromu ze 3. na 4. prosince 1918 byl

vyhlášen výjimečný stav a židovské město obsadila vojenská posádka o síle 260 mužů. Celé město
bylo v rozkladu a část obyvatel se z něj stěhovala pryč. Protože starostovi Bernhardu Ehrlichovi
byl při pogromu města zničen majetek, složil již
4. nebo 5. prosince 1918 svůj starostenský úřad.
Od té doby starostenství nikdo nepřevzal, což znamenalo zásadní oslabení schopnosti židovské obce
zasazovat se o své záležitosti. >>>
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>>> V polovině prosince došel ze zemského
výboru markrabství moravského příkaz ke sloučení obou obcí. Na schůzi křesťanského Holešova 27.
prosince 1918, jehož se účastnili i zástupci židovské
obce, byl přečten starostou Janem Rolkem přípis
zemského výboru. Zástupci židovské obce s tímto
vyjádřili souhlas, jenom si vyhradili jistý čas na rozhodnutí. Holešovští příkaz do písmene přijali.
Vlastní sezení židovské obce za účasti 9 zastupitelů ze 14 už jenom potvrdil status quo. Pro sjednocení hlasovalo 8 členů zastupitelstva, a to pře-

kvapivě bez jakýchkoliv požadavků a podmínek.
10. ledna 1919 pak proběhlo na obecním domě
oficiální předání majetku židovské obce do rukou
starosty Jana Rolka. Ten byl také v únoru 1919 prohlášen vládním komisařem pro židovské město.
Můžeme říci, že i kdyby nedošlo k tomuto
postupu, je pravděpodobné, že by brzy následovalo sjednocení z moci nově vzniklé republiky.
V ČSR se totiž sjednocování obcí stalo nástrojem
k likvidaci neposlušné samosprávy, která tehdy
ještě mnohde zůstávala v rukou německé většiny
(např. některé obce u Olomouce či jazykové německé ostrůvky u Jihlavy). Šikovným
sjednocováním se dal upravit poměr Němců
a Čechů a oslabit tak vliv německého etnika. Nově vzniklý stát měl i přirozenou nedůvěru vůči sionistickému hnutí, které bylo
příliš levicové, a zde se státní moc obávala
revolucionářů. Uvědomme si skutečnost, že
v této době proběhlo povstání spartakovců v
Berlíně či revoluce v Maďarsku.
Židovská politická obec v Holešově
byla zrušena na základě vládního usnesení
z 15. května 1919. Celý proces byl oficiálně uzavřen v červnu a červenci téhož roku.

Přednáška Petra Pálky nám velmi podrobně nastínila celý mechanismus a průběh sjednocení.
Lehkost, s jakou se tak stalo, spočívala jak v oslabení samosprávy židovského města po 1. světové
válce a po pogromu (který byl přímou příčinou
války), tak i ze soustředění celé sjednocovací
agendy pod centrální úřady v Praze.
Ondřej Machálek

Koncert při svíčkách
Tradiční koncert při svíčkách - pandant povídání při svíčkách - tentokrát bravurně zvládli
Pavel Fajtl a Jan Škrdlík, kteří nejen že předvedli
virtuozní zvládnutí violoncell, ale Jan Škrdlík se
ujal též působivé recitace textů v rámci projektu
Hudba pro Sefardity, který byl poctou španělskému velvyslanci Sanz Britzovi, který v roce
1944 zachránil v Budapešti 5 200 Židů. V poctě
zazněly písně v úpravě pro dvě violoncella, a to
s jidiš, se španělskými a s maďarskými lidovými
inspiracemi.
Jedním slovem – hluboký hudební, duchovní
a kulturní zážitek pro všechny v nádherném prostoru prastaré synagogy.

Sobota - pátý den festivalu

Sobota byla jako i v dřívějších ročnících věnována hudbě. Letošní hudební program byl ale velmi
pestrý a široký. Dopolední matiné na nádvoří holešovského zámku patřilo koncertu holešovského Big
Bandu Josefa Hájka se zpěvákem Peterem Lipou.
Velký holešovský jazzový orchestr provedl především skladby jazzových klasiků židovského původu.
Odpoledne pak nabídlo v Šachově synagoze koncert
souboru Avrix, který je s renesančními skladbami
sefardských Židů dlouholetým a každoročním hostem a ozdobou festivalu. A na netradičním místě
– v prostorách holešovského zámku na nádvoří se
poté uskutečnilo vystoupení naopak velmi tradiční
a všemi návštěvníky toužebně očekávané, Holešovany milované – prostějovské taneční skupiny RUT.
Ta předvedla komponovaný taneční pořad „Juda
a Mordechaj se vydávají na cestu“ a po jeho skončení opět učila diváky tančit typické židovské tance.
Vyvrcholením tohoto odpoledního programu byly
židovské tance společně s publikem, které se aktivně zapojilo a výborně pobavilo. Skvělé představení,
skvělí a krásní tanečníci, skvělá a radostná nálada
v nádherných zámeckých prostorách byla opět jedním z vrcholů festivalu. A celou příjemnou atmosféru doprovodila ochutnávka vynikajících košer ná-

16

pojů firmy Rudolf Jelínek z Vizovic, která je rovněž
tradičně generálním sponzorem a partnerem festivalu. A hlavní večerní sobotní koncert, opět tradičně
klezmer, tentokrát vskutku skvělá klezmerová skupina RabiGabi a.G., spolupracující se stejně skvělým
tanečním souborem Hradišťan provedla nezapomenutelné představení Klezmer po Slovácku. Představení překračující hranice klezmeru i moravského
folkloru, plné ohnivých písní a tanců, syntetizujících
židovskou a moravskou estetiku bylo úplným zjevením, výbuchem invence, hudebnosti a krásy.
Zatímco v minulých letech by sobotním klezmerovým koncertem byl festival uzavřen, letošní
tečkou se stal nedělní zájezd Za židovskými památkami do Třebíče. Zdejší židovské ghetto se dvěma
synagogami, se hřbitovem a spoustou původních
židovských domků je spolu s třebíčskou bazilikou sv.
Prokopa památkou UNESCO (což v případě židovských památek je jedna ze dvou památek UNESCO
– druhou jsou památky v Jeruzalémě). Návštěva Třebíče byla mimořádně povedená – památky zanechaly
ve festivalových turistech hluboký dojem, i když na
druhou stranu holešovská synagoga i židovský hřbitov jsou jednak starší a jednak podstatně umělecky
hodnotnější než ty třebíčské. A povedl se i doplňko-

vý program festivalu. Výstava „Kresby z Terezína“
v obřadní síni židovského hřbitova působí hlubokým
dojmem, evokujícím strašlivé utrpení a hrozné osudy
jejich autorů. Opět proběhl médii sledovaný Worldcamp – brigáda dobrovolníků, mladých lidí z celého
světa, kteří se podíleli na očištění náhrobků na židovském hřbitově od náletových trav a dřevin a rovněž
významně pomohli při organizačních pracích na festivalu. Tuto čtrnáctidenní brigádu pomohl zorganizovat INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Praha.
A samozřejmě už druhým rokem probíhající
skvělá gastronomická akce speciality židovské kuchyně, kdy v restauraci Na starém pivovaře byly podávány speciality a typická židovská jídla, židovské
pečivo i košer vína. Zatímco v loňském roce občas
kuchaři v Pivovaru experimentovali, letos se podařilo vyvářet opravdu typické židovské chuti.
Letošní festival skončil, ať žije Festival židovské
kultury Holešov – Ha-Makom – 2015! A poděkování
si zaslouží obětaví organizátoři, hlavně neúnavná dramaturgyně, produkční, organizátorka, PR manažerka
a dobrý duch festivalu Jana Slovenčíková, která odedřela převážnou část té obrovské práce, která se Holešovu jako centru židovské kultury stonásobně vyplatí!
JZ, KB

Holešovsko

Úvodní koncert Letní školy barokní hudby 2014

Holešov - Pořadatelé 12. ročníku mezinárodního hudebního workshopu - Letní škola barokní hudby - uvedli svůj více týdenní program
Koncertem lektorů LŠBH ve stylovém prostředí
velkého sálu zámku. Hlavními režiséry, pořadateli a tahouny tohoto hudebního podniku jsou
skvělí manželé Roman a Tereza Válkovi za nemalé
podpory a spolupráce města Holešova, sdružení
MUSICA Holešov v čele s jeho předsedou JUDr.

Zdeňkem Novákem a dramaturgem festivalu
MUSICA Karlem Košárkem. Ti také provedli
obecenstvo celým programem tohoto skvělého
úvodního pořadu. Lektoři i sólisté umožnili publiku zažít neskutečný umělecký zážitek a troufám
si říci, že v závěru již nebyli účinkující a publikum,
ale zážitek byl tak mocný a spontánní, že všichni
splynuli v jedno tělo a jednu duši. Skvělý byl opět
francouzský tenorista Jean-Francois Lombard,

česká pěvkyně Markéta Cukrová, violoncellista Marek Štryncl, pěvci Joel Frederiksen a Jakub
Burzynski, houslista Petr Zajíček a vyvrcholením
koncertu bylo vystoupení maďarského klarinetisty Lászla Borsódyho. Pro mnohé návštěvníky
byl tak kouzelnou večerní tečkou za slunečným
nedělním dnem 10. srpna. Nejen proto je velmi
dobře, že tento hudební podnik je pořádán právě
u nás, v Holešově.
JZ

Mezinárodní festival
MUSICA Holešov
F. X. Richter – REQUIEM
Středa 17. 9., 19.30 hod., novodobá premiéra díla holešovského rodáka.
Sólisté: L. Cafourková, M. Cukrová, J. Březina, J. M. Procházka. Czech Ensemble Baroque Orchestra. Dirigent: Roman Válek
František Xaver Richter byl jedním z vedoucích představitelů a vedle J. V.
Stamice jednou z nejvýraznějších osobností Mannheimské školy, která sehrála důležitou roli v počátcích symfonie a v nástupu klasicismu. Jeho kompoziční styl spojuje barokní znaky s progresivnějšími prvky. Napsal velké množství
symfonií pro mannheimský orchestr, ale povahově i umělecky jej daleko více
zajímala hudba církevní. Později se mu také znelíbila nadměrná péče o virtuozitu a módnost typická pro mannheimské skladatele, které podle něj vedly k přílišné stereotypnosti hudebních efektů. Richter působil v Mannheimu
a od roku 1769 jako kapelník katedrály ve Strasbourgu, kde zůstal až do své
smrti. Napsal přes sedmdesát symfonií a řadu koncertů, kvartetů a sonát.
Je autorem oratoria La deposizionedallacroce, více než třiceti mší a šedesáti motetů. Jeho Te Deum bylo v roce 1744 společně s dvanácti smyčcovými
symfoniemi vydáno v Paříži. Žalmy Super flumina Babylonis byly oceněny
v Mercure de France.
Jeho Requiem Es dur uvádí v roce 2014 Czech Ensemble Baroque jako
světovou novodobou premiéru. Dílo bude provedeno na dobové nástroje a ke
spolupráci na projektu přizváni naši i zahraniční interpreti, špičky v oboru
stylového provádění klasicistní hudby. Spolu s Requiem zazní v programu
také Symfonie D dur č. 52 téhož autora.
PROGRAM: Franz Xaver Richter: Symfonie D dur č. 52 pro smyčce,
basso continuo, 2 hoboje, 2 trubky a tympány
Franz Xaver Richter: Requiem Es dur
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Společenská kronika
Sňatky
Milan Krmenec - Ludslavice
Kateřina Němcová - Zahnašovice
Dušan Greguš - Holešov, č. Tučapy
Ivana Sklenářová - Holešov, č. Tučapy
Eva Pařenicová - Holešov
Lukáš Frkal - Rataje
Jiří Složil - Mrlínek
Edita Michutová - Holešov
Michal Daněk - Holešov
Petra Zajacová - Kroměříž
Marcel Mocko - Holešov
Kamila Ondrášková - Holešov
Milan Franc - Kunratice
Jana Očadlíková - Kunratice
Ondřej Fux - Racková
Jana Zívalíková - Racková
Jana Michálková - Všechovice
David Šuba - Soběchleby
Roman Šimčík - Jankovice
Jana Kroupová - Dřevohostice

Martin Nevřala - Prusinovice
Lenka Mlčáková - Prusinovice
Michal Maňák - Strání
Jitka Zapletalová - Žeranovice
Jakub Andrýsek - Žeranovice
Jitka Řiháková - Žeranovice
Daniel Ondra - Karolín
Martina Žůrková - Žeranovice

Jubilanti
srpen
Marie Novotná - Holešov
Marie Vaculíková - Holešov
Helena Pastrnková - Holešov
Vlastimila Slavotínková - Holešov
Věra Konečná - Holešov
Josef Šimík - Holešov, č. Tučapy
Marie Mičolová - Holešov
Drahomír Adámek - Holešov, č. Količín
Helena Hyánková - Holešov
Marie Došlíková- Holešov
Jan Ondriga - Holešov
Marie Mlčáková - Holešov
Oldřich Dostál - Holešov
Roswita Krejčí - Holešov
Milan Lešinský - Holešov
Marie Vlasáková - Holešov

Marie Dudová - Holešov, č. Žopy
Anna Navrátilová - Holešov, č. Tučapy
Irena Zimmermannová - Holešov
Tomáš Netopil - Holešov
Marta Chaloupková - Holešov
Václav Janál - Holešov
Josef Stoklasa - Holešov
Oldřich Závora - Holešov
František Dohnálek - Holešov, č. Žopy
Věra Hrabcová - Holešov

Narození
Jakub Burina - Holešov
Natálie Daňková - Holešov
Kristýna Kubíková - Holešov
Julie Lahodná - Holešov, č. Dobrotice

Úmrtí
Julie Kruťová - Holešov
Drahomíra Kotoučková - Holešov
Drahomíra Crhová - Holešov
Josef Zapletal - Holešov
Alena Hradilová - Holešov
Oldřich Kopeček - Holešov
Josef Zapletal - Holešov
Josef Pecháček - Holešov
Jiří Chlapík - Holešov, č. Tučapy
Pavla Sedlářová - Holešov
Stanislav Lochman - Holešov

– JM -

Program akcí MKS Holešov - srpen, září
Akce

Rozloučení s prázdninami
31. 8., od 15.00 hod., zámecký park Holešov
Atrakce pro děti, výtvarné dílny, BESIP, projížďky
na koních, kolotoče, vláček Pacifik a další…

Koncerty

Promenádní koncert - Grigorij Gronský - akordeon
24. 8., 10.00 hod., zámecké nádvoří, v případě nepříznivého počasí – zámek, New Drive club; vstup
zdarma.
Promenádní koncert – s dechovou hudbou Moravská Veselka
7. 9., 17.00 hod., zámecké nádvoří (v případě ne-

příznivého počasí – kino Svět). Krojovaná dechová hudba ze Sušic u Přerova; vstup zdarma.

Mezinárodní festival
MUSICA Holešov

F. X. Richter – REQUIEM
Středa 17. 9., 19.30 hod., novodobá premiéra díla
holešovského rodáka. Sólisté: L. Cafourková, M.
Cukrová, J. Březina, J. M. Procházka. Czech Ensemble Baroque Orchestra. Dirigent: Roman Válek; vstupné: 290 / 240.

Hudebně - literární večer

Bohuslav Martinů – Kuchyňská revue
pátek 19. 9., 19.30 hod., koncertní premiéra původní verze kompletního baletu. Kuchyňská re-

vue s texty J. L. Budína a dvě velké osobnosti české
kultury poprvé ve společném programu. Soňa
Červená, Arnošt Goldflam; vstupné: 200 /150.
Členové Filharmonie B. Martinů Zlín.
Mezi klasikou a jazzem…
Sobota, 20. 9., 19.30 hod., atraktivní spojení dvou
hudebních světů klasiky a jazzu. Premiérový večer
koncertního programu, ve kterém u nás poprvé
zazní skladby Claude Bollinga, Michaila Kapustina a Friedricha Guldy. Jan Bárta – cello, Karel
Košárek – klavír, Petr Dvorský – kontrabas, Martin Novák – bicí; vstupné: 200 /150.
Matiné
Neděle 21. 9., 11.00 hod., Michaela Koudelková –
zobcová flétna, Karel Košárek – klavír; vstupné:
120 /70
Na Festival MUSICA Holešov je
možné zakoupit permanentku
v Informačním centru Holešov.
Cena: 690 /540 Kč.
Koncert pro Holešov
„ Střípky z RIGY“
s Moravskými dětmi
Koncert pod záštitou místostarosty Mgr. R. Seiferta je spojením nejenom zpěvu, zážitků,
ale i projekce z World Choir
Games v Lotyšsku – Rize.
Úterý 23. 9. v 19.00 hod.,
zámek Holešov, velký sál;
vstup zdarma.
>>>
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Výstavy

S. V. U. Mánes Holešov 2014
do 28. 9., 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,-;
snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, senioři):
50,-; školní skupiny: 30,-; 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,-; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti,
senioři): 50,-; školní skupiny: 30,-; děti do 6 let:
zdarma; držitelé průkazu AMG ČR, průkazu pracovníka NPÚ, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku: zdarma.
Hračky dávné i nedávné
Do 31. 8., 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
Pleslové ze Záměle u Rychnova nad Kněžnou,
která svou sbírku tvoří již 25 let; plné vstupné:
60,-; snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, se-

nioři): 40,-; školní skupiny: 20,- / 1 žák + pedagogický doprovod zdarma; rodinné vstupné: 160,-;
děti do 6 let: zdarma.
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
do 31. 10., 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.
„Lettris - fascinace písmem“
do 29. 8., výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Studovna
Městské knihovny Holešov; vstup volný.
Příběh dětí - kresby z terezínského ghetta
do 28. 9., výstava kreseb z terezínského ghetta;
obřadní síň židovského hřbitova. Zpřístupněno
na požádání v Šachově synagoze.
Židovská svatba „Mazal Tov“!
do 31. 8., výstava fotografií Jindřicha Buxbauma.
Obřadní síň židovského hřbitova. Zpřístupněno
na požádání v Šachově synagoze.
LETNÍ ILUZE XII.
14. srpna – 28. října, zámek – New Drive Club.
Tradiční výroční souhrnná výstava obrazů, grafik,

plastik, užitého umění a fotografií. Vernisáž výstavy: čtvrtek 14. srpna v 17.00 hod.

Přednášky

Ve službách spořivosti aneb 120 let od vzniku
Spořitelny města Holešova
2. 9. v 17.00 hod. - Městská knihovna Holešov.
Přednáška Mgr. Radky Pilařové; vstupné: 25,- Kč.
Chráněná území Zlínského kraje
23. 9., 17.00 hod. - Městská knihovna Holešov.
Přednáška RNDr. Dušana Trávníčka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně; vstupné: 25,- Kč.
KINO - připravujeme
Mezinárodní festival outdoorových filmů
24. – 26. 10.
Zámek Holešov, New Drive Club

PETR MIKULÁŠEK
• služby v oboru elektro
• výroba rozv. NN, MaR
• trasování kabelu, vyhledávání
kabelových poruch
• elektroinstalace

tel. 605 893 854
pmikulasek@centrum.cz

František Xaver Richter - Requiem Es dur
V Holešově zazní novodobá premiéra Requiem Es dur F. X. Richtera.
Skladba holešovského rodáka a dlouhodobého kapelníka štrasburské katedrály, pro kterou byla vytvořena, se v době svého vzniku převážně provozovala ve frankofonních zemích. Po autorově smrti se dílo s největší pravděpodobností provádělo ještě v 19. století. Připravovaný projekt souboru
Czech Ensemble Baroque bude uveden v souladu s moderními světovými
interpretačními trendy, tedy na historické nástroje nebo jejich repliky. To
znamená, že posluchači budou moci skladbu vyslechnout v autentickém
zvuku, charakteristickém pro orchestry 18. století.
Velkou devízou projektu je místo, kde bude dílo nastudováno, tedy autorovo pravděpodobné rodiště – město Holešov. V Holešově měl mladý F. X.
Richter možnost navázat kontakt s kapelníkem rottalské zámecké kapely Ignácem Holzbauerem. Jeho další život byl spjat s řadou významných hudebních
destinací po celé Evropě. Dvaadvacet let působil v německém Mannheimu
u jednoho z předních orchestrů té doby. Svoji hudební kariéru však završil v katedrále ve Štrasburku. Štrasburská katedrála byla v Richterově době největší
sakrální stavbou světa a pozice tamního kapelníka patřila k nejvýznamnějším
hudebním postům v Evropě. Richter se během svého života potkával s těmi
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nejvýznamnějšími skladateli včetně Mozarta, Haydna a Quantze a spolu s Janem
Václavem Stamicem a Jiřím Antonínem
Bendou stál v čele hudební elity. Svým
teoretickým dílem „Poučení o harmonii
aneb Důkladný návod k hudebnímu umění a pravidelné kompozici“ se zařadil mezi
zakladatele takzvané Mannheimské školy.
Notové materiály k holešovskému provedení pochází přímo z pařížské knihovny
Bibliothèque Nationale de France. Zakoupené kopie musely být spartovány, aby dílo
bylo v současných podmínkách proveditelné. Requiem je klasicistní kantáta pro
čtyři sólisty, smíšený sbor a orchestr, kde
významnou roli mají žesťové nástroje (klasicistní horny – lesní rohy, clariny – trubky
a dřevěné nástroje – hoboje, fagoty). Samozřejmostí je smyčcový orchestr s doprovodem varhanního pozitivu. Zajímavostí skladby je tónina Es dur, která byla považována
za zasmušilou a velmi tragickou. Dnešní Es dur vlivem rozvoje dechových orchestrů je spíš jásavá, břeskná tónina a často ji využívají
dechové orchestry. Tehdy však Es dur znamenalo něco jiného. Ne
náhodou si Richter tuto tóninu vybral pro své Requiem. Richter si
Requiem psal pro své vlastní pohřební obřady a traduje se, že při
revizi svého díla nad partiturou skonal.
Program koncertu bude doplněn o Richterovy skladby – symfonii D-dur a De Profundis pro orchestr, sbor a sóla rovněž v obnovené premiéře. Kromě koncertu v Holešově zahrnuje projekt ještě
reprízy díla v Třebíči, Brně a Znojmě. Na závěr vznikne nahrávka
všech tří děl, kterou vydá ve světové premiéře firma Supraphon.
Czech Ensemble Baroque tak získá první vlastní profilové album.
Czech Ensemble Baroque zavítá v příštím roce se slavným
Requiem i do Štrasburku, kde bude dílo uvedeno v rámci oslav milénia katedrály Notre-Dame, tedy přímo v působišti F. X. Richtera.
Na novodobé premiéře se velkou měrou podílí hudební festival
Musica Holešov a radnice města Holešov, bez jejichž zájmu a pomoci by projekt nebylo možné zrealizovat. www.baroknihudba.cz
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PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ NA KROMĚŘÍŽSKU 2014
22. – 24. 8. Mezinárodní festival dožínkových
tradic – Kroměříž
23. 8. Cestování v čase – zámek Bystřice p. H.
2. 7. – 25. 8. Ad astra – festival zahraničních orchestrů – Dům kultury KM
29. 8. Řek Zorba – muzikál – letní kino Hulín
30. 8. Hradozámecká noc – večerní a noční prohlídky – hrad Cimburk
30. 8. Letní alternativa – přehlídka kapel – rock,
punk, metal – Bystřice p. H.
29. – 31. 8. Mezinárodní festival vojenských hudeb v Kroměříži – Velké náměstí
28. – 29. 11. Seniorforum – soutěž videotvorby –
Dům kultury Kroměříž
17. 9. Festival Musica Holešov – 4. ročník – hlavní koncert – F. X. Richter – REQUIEM – účinkuje
Czech Ensemble Baroque
19. 9. Soňa Červená a Arnošt Goldflam – zámek Holešov
20. 9. J. Bárta + spol + Karel Košárek – zámek
Holešov
13. – 30. 9. 46. KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ
LÉTO – Arcibiskupský zámek – www.dk–kromeriz.cz
6. – 12. 10. Arsfilm + Artediem 2014 – Dům
kultury Kroměříž
25. 10. Vzpomínkové setkání s ukázkami vojenského ležení z napoleonských válek – Americký park a zámek Holešov
30. 10. Koncert k výročí republiky – Moravská
filharmonie Olomouc – zámek Holešov
13. 11. Muzikál Divotvorný hrnec – Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – zámek
Holešov

FOLKLOR, TRADICE
21. – 24. 8. Floria léto 2014 – prodejní zahradní
výstava – Kroměříž
6. 9. Podhostýnské září – setkání folklorních
souborů – nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem
13. a 14. 9. Dožínky Mikroregionu Holešovsko
– Smetanovy sady Holešov + výstava o Krajinské
hanácko-valašské výstavě v Holešově 1914,
19. – 20. 9. Slavnosti vína a burčáku – Kroměříž,
Velké náměstí
9. – 12. 10. Floria podzim 2014 – 6. ročník celostátních prodejních zahradních výstav Floria
Kroměříž,
17. 10. – 6. Městské farmářské trhy Kroměříž,
Velké náměstí

MUZEJNÍ EXPOZICE, VÝSTAVY
Do 30. 9. MÁNES – výstava děl Spolku výtvarných umělců Mánes, v níž se prolínají dvě části:
současný Mánes (žijící autoři) a historie spolku
Mánes (již nežijící předchůdci dnešních mánesovců) – zámek Holešov
Do 31. 8. Hračky dávné i nedávné – výstava hraček manželů Pleslových – zámek Holešov
Do 7. 9. Kroměřížští ostrostřelci – Muzeum
Kroměřížska
Do 30. 10. LETNÍ ILUZE – výstava holešovských
výtvarníků a hostů – sály zámku Holešov
7. 9. – 30. 11. KRAJINSKÁ HANÁCKKO–VALAŠSKÁ VÝSTAVA v Holešově 1914 – Výstava
se koná u příležitosti 100 let od konání této významné výstavní akce

50. výročí otevření
Šachovy synagogy

Srdečně zveme na slavnostní připomínku
50. výročí znovuotevření Šachovy synagogy
v sobotu 6. září 2014 v 17.00 hodin
na programu:
• úvodní slovo
• prohlídka synagogy
• představení nové části expozice - Dílo rabína Šacha
• ochutnávka košer vín a kávy z Izraele
• koncert hebrejských písní
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24. 9. – 29. 10. Záhlinice a Velká válka 1914 –
1918 – připomínka 100. výročí Velké války – Muzeum F. Skopalíka v Záhlinicích

SPORT
23. 8. – 8. ročník – Běh na Sv. Hostýn – Bystřice
p. H., Masarykovo nám.
13. 9. RUSAVSKÝMI KOTÁRY NA KOLE
I PĚŠKY – pochody a cyklovyjížďky –
45. výročí pochodů a připomínka 100. výročí
založení KČT v Holešově – Holešov a Hostýnské
vrchy
13. 9. Noční pochod hostýnskou magistrálou –
Troják–Bludný
18. 10. Chřibský maraton – Kroměříž, www.akkromeriz.cz
6. 9. – 5. ročník O POHÁR MORAVSKO–SLOVENSKÉHO PARTNERSTVÍ – parkurové závody – Holešov, zámecký park

HLAVNÍ POUTĚ NA SV. HOSTÝNĚ aj.
15. – 19. 8. Hlavní pouť, slavnost nanebevzetí
P. Marie – Matice svatohostýnská, www.hostyn.
cz • 23. – 24. 8. Orelská pouť • 6. 9. Pouť muklů •
5. 10. Růžencová pouť • 11. – 12. 10. Dušičková
pouť • 18. 10. Svatohubertská pouť
28. 9. Svatováclavské hody v Hulíně
4. – 6. 10. Dny Všetul – všetulské hody – SVČ
Všetuly, kostel N. P. Marie
19. 10. Den díkůvzdání – holešovské hody – kostel N. P. Marie Holešov
9. 11. Hubertská mše s programem – kostel
N. P. Marie Holešov

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH
VRŠÍCH 2014
Za zdravé a krásné Holešovsko uspořádalo se svými partnery již čtvrtým rokem týden společného malování pod vedením švýcarské malířky Doris
Windlin.
Vlastní malování v plenéru se uskutečnilo na Svatém Hostýně od neděle
3. do pátku 8. srpna. V sobotu 9. srpna byly představeny namalované obrazy na závěrečné vernisáži na salaši
v Držkové s bohatým doprovodným
programem.
Informace jsou k dispozici na
http://zaholesovsko.wordpress.com/
Záštitu nad celou akcí převzal
ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, Ministerstvo zemědělství se
stalo spolupořadatelem.
Mgr. Zdeněk Krajcar
Za zdravé a krásné Holešovsko,
předseda

UPOZORNĚNÍ

Výstava OBRAZY PŘÍRODY,
v kavárně CINEMA potrvá do
27. 8. 2014 do 18.00 hodin, od
19.00 hodin se bude výstava
rušit a zájemci o obrázky si je
mohou přijít vyzvednout.

Holešovsko

ŠKOLSTVÍ

„Huta, huta na mamuta“
Holešov (JZ) - Pozdravit a navštívit pravěké obyvatele letního tábora
holešovských pionýrů se vydali zástupci radnice v čele se starostou Pavlem
Svobodou čtvrteční odpoledne 24. července. Táboří se, jak jinak než na louce
pod hotelem Zubříč, která je nyní, i díky jejím dvěma zvířecím obyvatelkám,
nazývána loukou Kozí. Hlavní režisérkou, choreografkou i vedoucí tábora je
Jarka Vaclachová, v současné době hlavní matka tlupy. Vládne zde přísný matriarchát. Každá ze zdejších šesti tlup má své pravěké jméno a svoji matku. Po
pravdě řečeno, převahy vlády matek se tak trochu „zalekli“ i návštěvníci. Pro
více než šedesát zdejších pravěkých obyvatel vaří dvě skvělé kuchařky a počasí
i dobrou náladu pomáhá svými zaklínadly a kouzly udržovat i zdejší další důležitá osoba tlupy - šaman František. Milé bylo i seznámení s hosty ze zahraničí.
Šestka studentů přiletěla na návštěvu až z čínského Hong-kongu a vyjádřili se,
že zdejší krajina a příroda se jim velmi líbí. Na zpáteční cestu do své země se
chystají za pět dnů, tak je zde jistě čeká ještě spousta dobrodružství. Kouzelná
atmosféra blahodárně zapůsobila i na všechny hosty a vykouzlila na jejich tvářích mnoho upřímných úsměvů. Na závěr si společně připili pravěkou vodou
a popřáli táborníkům, aby se jim zbytek zdejšího pobytu vydařil a počasí přálo.
Barevné foto na str. 36 >>>

Indiánský tábor junáků na Hoštejně
Letošní skautský tábor jsme se rozhodli postavit na zelené louce. To znamená žádná nachystaná postel, žádná kamna, prostě nic. A z toho nic
se muselo udělat něco. Po několika dnech neustálé dřiny se podařilo vybudovat útulný domov pro
dvacet dětí z Holešova. Tábor trvající čtrnáct dní
začal 13. 7. na nádraží v Hulíně. Po příjezdu do
vesnice Hoštejn u Zábřehu na Moravě čekala děti

šestikilometrová cesta. Všichni ji statečně zdolali a radostně se začali ubytovávat v podsadových
stanech.
Druhého dne ráno táborníky probudilo hlasité BUM BUM hejá hej... Na náměstíčku stálo
několik indiánů oděných do honosných náčelnických obleků. Bubnování přibývalo. Jakmile vylezl
i poslední ospalec, vydali se s indiány na rozcvičku. Při ní se dozvěděli, že
jsou indiánskými kmeny
(Tonkavové, Hopiové a
Valla Wallové). Tyto kmeny se sešly, protože bylo
třeba obnovit zašlou slávu a znalosti indiánů. To
bylo naším úkolem.
Celý týden pak táborníci sbírali různé zkušenosti. Znalost bylinek,
ohně, šití šatů. V polovině
tábora se najednou zjevil duch chaosu. Všem
vyházel neuklizené věci
ze stanů a zanechal nám
zprávu, že si libuje v nepořádku a že se mu u nás
zalíbilo. Doufali jsme, že

Svět je vlastně velmi malý
O letošních prázdninách jsem si uvědomila, jak je svět vlastně malý. V červenci jsem se
zúčastnila s holešovským dětským sborem Moravské děti Světové olympiády pěveckých sborů
v lotyšské Rize, přivezla jsem si odsud spoustu zážitků, mezi ně patřilo třeba setkání s lidmi z různých koutů světa.
Velmi milým překvapením pro mě bylo,
když jsem se o 10 dní později na stanovém táboře v Podhradní Lhotě setkala se dvěma děvčaty z Hong-kongu, se kterými jsem se setkala již
předtím v Rize. Bylo to pro nás velice velké a krás-
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né překvapení. Prožili jsme spolu krásné 4 dny
v přírodě, z čehož byly obě moje nové kamarádky
nadšené. Obdivovaly naši krajinu a také historické
památky.
Nejkrásnějším zážitkem bylo pro ně pozorovat noční oblohu a padající hvězdy. Nyní už jsou
Karen i Michell zpátky doma v Hong-kongu, ale
jsme stále v kontaktu, máme spoustu společných
zážitků, vzpomínek a věřím, že se společně opět
sejdeme. Vždyť svět je vlastně velmi malý!

ho vyženeme dokonalým pořádkem, ale on setrval. Nakonec jsme na to přišli. Duch chaosu se k
nám dostával branou ze světa duchů, která byla
umístěna na vysokém kopci.
Poslední večer nám duch dokonce unesl rádkyně, tak jsme se rozhodli je zachránit a bránu mu
jednou provždy zavřít. Po cestě bylo možné získat
vlákna-provázky, kterými se brána zavázala a naše
vedoucí byly uzdraveny medicínovými váčky. Večer se na počest úspěšné záchranné výpravy hodovalo a na zakončení pobytu se po slavnostním nástupu všichni odebrali k poslednímu závěrečnému
táborovému ohni.
Z celého tábora nejvíce děti bavila lukostřelba, stezka odvahy a večerní zpívání u táborových
ohňů se scénkami. Společné zábavy, napětí, dobrodružství bylo až moc, tak zase napřesrok.
Koho zajímá více podrobností z našich napínavých zážitků, které zde nelze všechny vypsat,
rádi vám je povíme na našich schůzkách.
Oddíl Slunečnice

Oznámení
Ředitelství 3. Základní školy v Holešově
oznamuje, že od 1. října 2014 zahájí školní
jídelna při 3. ZŠ Holešov doplňkovou činnost s možností zakoupení obědů do jídlonosičů.
Tuto službu nabízíme důchodcům, maminkám na mateřských a rodičovských dovolených, případně i ostatním zájemcům.
Oběd bude stát 55 Kč.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Gajdošovou v době od
18. 8. do 10. 9. 2014 na telefonu- 573 503
159 nebo se přijďte domluvit osobně.
Mgr. Jitka Heryánová,
ředitelka školy

Karolína Vaclachová
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Středisko volného času, příspěvková organizace

Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.:
O prázdninách pondělí – pátek 8.00 – 14.00
Ve školním roce pondělí – pátek 8.00 – 18.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem tělocvičny. Objednávky tělocvičny dle
předchozí telefonické domluvy minimálně den
předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573 396
928, 734 358 563
ZVEME VÁS
31. 8. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – od 15.00
na zámku, atrakce pro děti, výtvarné dílny, BESIP,
vystoupení zájmových útvarů TYMY, projížďky
na koních, kolotoče, houpačky, vláček Pacifik,
skákací hrad atd.
1. – 5. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 10.00
– 12.00, 13.00 – 17.00, prohlídka prostor a kluboven, zápis do kroužků a kurzů
6. 9. + 13. 9. + 20. 9. + 27. 9. - OTEVŘENÝ DOMEČEK – 9.00 - 12.00 + 15.00 - 18.00, skákací
hrad, zápis do kroužků a kurzů
8. 9. – 12. 9. Světluška – charitativní sbírka
8. 9. a 17. 9. Potáborové glazování – Harry Potter
12. 9. – 13. 9. Potáborové setkání /možnost přespání/ - od 16.00 Indiánskou stezkou + Léto s tancem, od 17.00 tábor Retaso Horní Bečva
14. 9. Zábavné odpoledne s Tescem – od 15.00
/u Tesca/
22. – 26. 9. Srdíčkové dny - veřejná sbírka o. s.
Život dětem
17. 9. Zasedání PDM – od 9.00 na MÚ
18. 9. Přednáška Premedical – Biochemické
zdraví - od 17.00
19. 9. Centrum preventivní medicíny – PREMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00 do cca 20.00,
informace a přihlášky předem v kanceláři TYMY
19. 9. – 20. 9. Noční deskohraní – od 18.00, cena:
100,- pro členy, 150,- ostatní, přihlášky do 18. 9.
19. 9. Schůzka Edie – od 16.00 v TYMY
22. 9. Den bez aut – pro školy – od 8.30 na hřišti u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce ve
Všetulích
29. 9. Běh za svatým Václavem – od 15.00 prezentace u TYMY
ÚVODNÍ HODINY KROUŽKŮ PRO DĚTI
A RODIČE S DĚTMI
4. 9. Zrníčko – od 16.00
9. 9. Prostřeno – od 16.00, Kytara – od 14.15
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11. 9. Sundance - od 16.30, Dívčí klub – od 16.00,
15. 9. Barvička a Keramika pro rodiče s dětmi
– od 16.00 do 18.00, Pom-pony – od 15.30, Balet
– od 16.30
16. 9. Cvičení žabky, Kytara – od 14.15, Happy
dance – od 15.30
18. 9. Stolní tenis – od 16.00 herna stolního tenisu u kina Svět, Babydance – od 15.30
23. 9. Kytara – od 14.15
25. 9. Stolní tenis – od 16.00 herna stolního tenisu u kina Svět
29. 9. Barvička a Keramika – od 16.00 do 18.00
30. 9. Kytara – od 14.15
ÚVODNÍ HODINY KROUŽKŮ PRO DOSPĚLÉ
18. 9. Zápis do kroužku Mladý policista – od
15.30
19. 9. Jóga s Danou – od 13.30 a od 18.00 v ulici
Školní /bývalá Duha/
24. 9. Ukázková hodina pilates – od 18. 00
Novinka - PortDeBras® - začínáme ve středu 3. 9.
v 19. 00, cena: 60,-/hod., PortDeBras je originální
cvičební program na posílení a protažení s tanečními prvky, který svým pojetím spadá do oblasti
Body & Mind a vede k uvolnění mysli i těla. Cvičení PortDeBras vytvořil španělský fitness trenér
Julio Papí a ruský choreograf Vladimir Sneznik.
Výsledkem je propracované cvičení, které zároveň vypadá neuvěřitelně ladně. Při cvičení pracují
především ramena a paže, velký důraz je kladen
na správné držení těla. Důležitý je pro PortDeBras
také výběr hudby, která zde není pouhou kulisou,
ale udává rytmus cvičení a celkovou atmosféru. Z
baletu si cvičení PortDeBras převzalo především
ladné pohyby rukou. Pro cvičení není potřeba
žádných předchozích zkušeností. Po této lekci se
budete cítit skvěle!
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO DOSPĚLÉ
Harmonizační cvičení - 800,-, dopolední cvičení pro seniory s Helenkou, Jóga pro ženy - 800,-,
cvičení s Alenou Šíblovou, Kalanetika s Ladou
- 800,-, Jóga s Helenkou - 800,-, Jóga s Danou
- 800,-, Taichi s Milenou - 800,-, Táborová kytara - 1 200,-, Africké tance - 1 500,-, Pilates 1.800,-, Umělecká keramika - 3.000,-, Francouzština - 4.000,- pro začátečníky a mírně pokročilé
+ možnost doučování angličtiny a francouzštiny,
angličtina - 4.000,- pro pokročilé, Španělská
konverzace s rodilým mluvčím - 2.000,-, Italská
konverzace s rodilým
mluvčím - 2.000,-,
Taneční pro dospělé
1400,-/pár, začátečníci, pokročilí (6 lekcí),
Základy
znakového jazyka - 1.000,-,
Jumping trampolína
- 2.000,-, jednotlivé
lekce 80,-, Muzikoterapie 1x měsíčně
400,-, Příprava na přijímací zkoušky za ZŠ a
SŠ – 80,-/hod., Zumba
s Jasmínou a Břišní
tance s Jasmínou /platba u lektorky/, PortDeBras® - 60,-/hod. /platba u lektorky/

KURZY
Numerologie, pletení košíků, patchwork, zdravý životní styl, první pomoc, malování na hedvábí, keramika, mandaly z písku atd.
PREMEDICAL - preventivní vyšetření 1x měsíčně
Všechny informace k zahájení činnosti všech
kroužků a kurzů vám rádi předáme v kanceláři
TYMY, info také na www.tymycentrum.cz, tel.:
573 396 928 nebo mobil: 734 358 563.
Od září 2014 počítáme s rozšířením činnosti
také v bývalé škole v ulici Pivovarská, informace
vám podáme v kanceláři. Pro nový školní rok
máme připraveny ještě další novinky. Těšíme se
na společně strávené chvíle v kroužcích a také
na akcích během celého školního roku. Všem
přejeme krásný závěr prázdnin a šťastné vykročení do nového školního roku. Pracovníci SVČ
- TYMY.
NABÍDKA
JUMPING TRAMPOLÍNKY V TYMY
– každá středa v září od 19.00, cena: 80,- Kč, počet trampolínek omezený, cvičení se uskuteční při
minimálním počtu 5, zájemci, hlaste se předem,
nejpozději v den cvičení do 12 h – 734 358 563,
734 358 564 nebo 731 470 929.
MOŽNOST PRONÁJMU JÍDELNY
S KUCHYŇKOU
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný
pro pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo
ze zahrady a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28
ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ KOJENCŮ V HOLEŠOVĚ - SVČ–TYMY – každé úterý a středu
- 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
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
25. 8. – 29. 8. – U nás v TYMY – 1.250,-

VYSTOUPENÍ ZNÁMÉ DVOJICE EVA
A VAŠEK K POSLECHU A TANCI
se uskuteční 10. 10. 2014 od 18.00 do 21.00 hod.,
cena v předprodeji 200,- Kč v kanceláři TYMY,
na místě 240,- Kč

Holešovsko

SPORTOVNÍ PRÁZDNINY NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
V SAZOVICÍCH
Týden plný sluníčka a extrémně horkého počasí si užily děti v sazovickém sportovním areálu
Na Koupališti v rámci příměstského tábora, pořádaného Střediskem volného času Tymy Holešov.
Příměstský tábor, který probíhal od pondělka do pátku, 14. 7. - 18. 7. 2014, se nesl především
ve sportovním duchu. A protože nám sluníčko
hodně přálo, došlo samozřejmě i na nějaké ty vodní hrátky na místním koupališti.
Každé dopoledne na děti čekala spousta zábavných her a soutěží jako sportovní olympiáda,
florbal, fotbal, netradiční hry s velkým míčem
kin-ball, běžecký závod Sazka a také nácvik taneční sestavy děvčat, věnované na konci týdne
rodičům.
Po vydatném obědě děti trávily odpolední
klid v salonku místní restaurace, kde hrály deskové hry nebo odpočívaly u pohádky.
Odpolední čas patřil vodním hrám, kde hoši
ukázali své plavecké dovednosti a holky kolek-

tivní sílu. Hráli jsme různé
vodní hry, kdo uplave nejdál
pod vodou, který tým se
nejrychleji dostane na druhý břeh, vyzkoušeli jsme si
vodní pólo a v neposlední
řadě jsme se pozlobili vodními pistolemi .
Při oddechu mezi jednotlivými sportovními výkony měly děti možnost si
vyzkoušet také své výtvarné
dovednosti při výrobě různých dekoračních předmětů. Výroba vlastního obřího
bublifuku nebo jedlého slizu
měla také velký úspěch.
Týden utekl jako voda, všichni jsme si to
náramně užili, a proto doufáme, že tento skvělý
tábor v Sazovicích, za přispění paní Miklíkové,

nebyl ani zdaleka poslední. Už teď se těšíme na
ten další.
Bc. Alena Šustová, Tymy

Barevný svět v TYMY
Městské tábory jsou jednou z možností, jak
zajímavě prožít prázdniny. Ten náš s názvem „Barevné prázdniny“ probíhal v týdnu od 7. 7. do 11.

7. 2014. Barevné proto, že hlavní náplní jsou výtvarné dílny všeho druhu. Dnes už můžeme říci,
že jsme si opravdu „zatvořili“ a tábor se nám vydařil.
Každý den jsme vyzkoušeli jinou výtvarnou techniku a tak vznikly krásně barevné masky, obrázky
sypané barevnými písky, voskové
nákresy dotvářené vodovkami a jiná
dílka. Samozřejmě že nechyběla dětmi tolik oblíbená fimo hmota a s ní
jsme tentokrát zdobili různé užitné
předměty.
V průběhu každého dne jsme
stihli i další táborový program, takže
jsme zpívali, tancovali a hráli různé
hry. Ve středu jsme podnikli celodenní výlet do Kroměříže do Květné

zahrady. Ten se obzvlášť vydařil hlavně díky tomu,
že jsme měli průvodce pana Petra Hudce se zajímavým výukovým programem. Děkujeme jak
panu průvodci, tak ostatním pracovníkům Národního centra zahradní kultury, které je součástí
NPÚ u OP Kroměříž, za uskutečnění této zajímavé akce a za velkou vstřícnost a ochotu. V pátek,
poslední den, jsme pro rodiče připravili malou
vernisáž, abychom se pochlubili, co všechno jsou
děti schopné vytvořit. Během pobytu se děti velmi skamarádily, a i když byly různých věkových
skupin, dovedly si vzájemně vyjít vstříc, pomáhat
si a každý si našel svého kamaráda. Loučení proto
bylo plné emocí a pro nás byla největší odměnou
spokojenost dětí i rodičů. Věříme tedy, že děti nezapomenou a za rok se opět uvidíme.
Jana Češková

Další investicí je zateplení
3. Základní školy

Nově aktualizovaný
průvodce sociálních služeb

Holešov – Městu Holešov se díky svým aktivitám a dobrému projekčnímu týmu daří získávat dotační finanční prostředky na různé akce. Dá se
nyní říci, že velká většina investičních finančních prostředků města jde na
spoluúčasti ve významných projektech (revitalizace Sušilovy ul., Humanizace CpS, revitalizace zámecké zahrady atd.). Další podobnou dost náročnou
akcí tak bude i zateplení budov 3. Základní školy. Tento areál totiž vyžaduje
opatření tohoto typu nejen kvůli zimnímu období, ale také přes léto je třeba
vnitřní prostory před vlivy počasí chránit.
Radka Stratilová, z odboru ISÚ MěÚ doplňuje: „Město připravuje investiční akci „Zateplení 3. Základní školy v Holešově“, jež bude spolufinancována ze schválené dotační podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí - 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
(u nepodnikatelské sféry). Nyní bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Předpokládaná doba stavební realizace je od května 2015 do září 2015
a finanční objem stavebních prací je na základě podané žádosti o dotaci předpokládán na necelých 13 mil. Kč.

Holešov – Po pěti letech vydává město Holešov aktualizovaný Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí. Jedná se již o třetí
vydání této brožury, která přibližně na sedmdesáti stranách přináší všechny
potřebné údaje o poskytovatelích sociálních a zdravotních služeb i dalších potřebných možnostech pro občany našeho města i regionu.
Průvodce zpracovaly pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Holešov a v současné době je v tisku. Asi v polovině září
bude k dispozici u všech poskytovatelů služeb, v prostorách budov městského
úřadu, MIC a MKS, i v prodejních místech.
Vydání průvodce vychází z Komunitního plánu města Holešova, který byl
zpracován na základě požadavků obyvatel v oblasti sociálních služeb a schválen
Zastupitelstvem města. V Holešově působí řada aktivit v oblasti zdravotní péče,
v péči o sociálně potřebné, lidi ohrožené sociální nestabilitou či vyloučením,
o mladé rodiny, nebo ty, jež se potýkají s určitými závislostmi nebo jsou jimi
ohroženi. A tato brožura všechny služby zaznamenává a uvádí systémově jejich přehled, možnosti spojení na odpovědné pracovníky i případné „otevírací“
doby. Podobně také přibližuje možnosti využívání volného času dětí a dospělých, které úzce souvisí s životní úrovní a prevencí sociálně patologických jevů.
Rudolf Seifert

Rudolf Seifert

Srpen 2014

23

SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Pod Želkovem se podařilo zachránit jedinečného dravce
HOLEŠOV/BUCHLOVICE – O tom, že holešovský region oplývá bohatstvím neskonalé přírodní krásy fauny a flóry, jistě netřeba dlouze polemizovat. Život bují jak v městských parcích, tak
i za hranicemi naší obce - v remízcích, v polnostech, v říčních korytech či lesích přilehlých Hostýnských vrchů. Ranní zpěv černého kosa provází
mnohé z nás při cestě do práce a na toulkách holešovským okolím člověk poměrně často narazí na
rychlonohého zajíce či pestrobarevného bažanta.
Jinak tomu nebylo ani v sobotní podvečer 19.
července, kdy jsem na pravidelné vycházce se psem
zavítal na nedaleký kopec Želkov. Fenka spokojeně
dováděla v čerstvě posečeném obilí, když tu mne
na polní cestě podél zarostlé úžlabiny Želkovského
potoka upoutala silueta choulícího se nahnědlého
zvířete. Je to snad koroptev či bažantí slípka? Říkal
jsem si. Však chyba lávky, po pár krocích jsem konečně uzřel, že se jedná o krčící se káně lesní. Letky
a rýdovací ocasní pera mělo naprosto polámaná.
Jiskrným pohledem dravého ptáka mne pozorovalo, a když jsem se pokusil přiblížit, drobnými
úskoky odhopkalo dál do bezpečné vzdálenosti,
naprosto neschopno letu. Co naplat, takový jedinec by ve volné přírodě dlouho nepřežil. Se psem
tedy rychle domů, připravit cestovní tašku, pracovní rukavice a okamžitě zase zpátky na kole pod
Želkov ve víře, že poraněné zvíře mezitím nezmizí
ve vysokém travním porostu.
Nezmizelo, a tak po vzájemném krátkém nahánění se po zoraném poli nakonec káně přece jen

nechalo chytit. Ačkoliv bylo značně vysílené, přesto mé ruce v rukavicích doznaly několika přesně
mířených zásahů pařáty ostrými jako břitva.
A tak i přes toto drobné martyrium mohlo bezpečně přečkat noc v lepenkové krabici u mě doma.
„Takto jedinečně zbarvené káně jsem ještě
nikdy neviděl,“ konstatoval Karel Tomešek, předseda záchranné stanice volně žijících živočichů
v Buchlovicích na Uherskohradišťsku, kam jsem
následujícího dne zraněného dravce odvezl. Dle
jeho slov se jednalo o dospělého „terčka“ (v sokolnické latině samce) káněte lesního, jehož rehabilitace si v záchranné stanici vyžádá alespoň jeden
rok, než mu během přepeření dorostou zdravá
a nová pera, a bude tak moci opět brázdit oblohu
nad naším krajem.
Čtenář se jistě zeptá, co nejspíše vedlo k takovému druhu poranění u tak honosného dravce?
„Vypadá to, že ho měl někdo doma. V hodně malém stísněném prostoru, protože v přírodě si káně
takhle letky a rýdováky prostě neomlátí. Pak majitele asi přestalo bavit, a proto ho vypustil ven,“ vysvětlil předseda záchranné organizace, na jejímž
provozu a fungování se finančně podílí i vedení
našeho města.
Přírodní dědictví kolem Holešova je vpravdě
překrásné a jedinečné a my se jím můžeme kochat
dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu zcela
bezplatně. Ovšem je třeba si uvědomit, že tu ona
živá nádhera nemusí být navěky, a proto je nutné
chovat se k živým tvorům s úctou, která jim nále-

ží, a nikoliv jako k věcem, které, když se „rozbijí“,
může člověk jen tak vyhodit.
Přírodu je potřeba chránit. A mnohdy stačí
skutečně málo – mít oči otevřené a nebát se odhodlat k činu – jako v tomto případě.
Mgr. Jan Jokl

Veřejné sbírky pro klienty Domova pro osoby se zdravotním
postižením Javorník ve Chvalčově
Chvalčov - Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov patří mezi
nová koedukovaná moderní zařízení poskytující
své služby dětem, mládeži i dospělým osobám
s různým stupněm zdravotního a mentálního
postižení.
Vedoucí pracovnice sociálních služeb zdejšího zařízení Jany Minářové jsme se zeptali, jakým
způsobem materiální pomoci pro klienty domova
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může přispět a jak jsme se dověděli, hojně přispívá, veřejnost.
„Mimo to, že jsou zde otevřeny 2 třídy Základní školy praktické a Základní školy speciální Kroměříž, které navštěvují děti z domova, jež
byly dříve označovány za nevzdělavatelné, jsou
pro další skupinku klientů připraveny tři herny,
kde se pod vedením pracovnic sociálních služeb
učí základním životním návykům, dovednostem a vědomostem, a to
formou her a trpělivého a usilovného nácviku. Klienti s výtvarným
nadáním uplatňují své
schopnosti v ateliéru pro
arteterapii. S kvalifikovanou pracovnicí kreslí,
modelují a pracují s přírodními materiály. Starší,
manuálně zruční klienti
využívají
keramickou
dílnu s vlastní vypalovací
pecí a hrnčířským kruhem, dílny vyšívací, šicí
a gobelínovou. A právě pro tyto volnočasové
aktivity, které klientům
umožňují rozvoj jejich

osobnosti, je potřebný různý pracovní materiál.
Uvítáme proto příspěvek od každého dárce, obce
či spolku, ať formou finančního daru na náš účet,
nebo formou daru různého pracovního nebo
zbytkového materiálu, který můžeme použít v našich dílnách.“
Existuje v Holešově a blízkém okolí nějaký
dárce, který vám v tomto směru pomáhá?
„Ano, v nedávné době jsme opět obdrželi
pracovní materiál - textilní zbytky, látky, pletací
a vyšívací příze od spolku Každý může pomáhat,
za což jsme jim opět velmi vděčni. Jsou našimi
častými dárci. Vedení spolku připravuje pro nás
další sbírku, která má proběhnout v měsíci září
a má se opět jednat o potřeby pro výtvarnou činnost klientů našeho domova. Děkuji prostřednictvím Holešovska tomuto sdružení a také našim
dalším přispěvatelům.“
Pokud se někdo rozhodne váš domov nějakým způsobem podpořit, poraďte, jakou formou,
na koho se může ve vašem zařízení obrátit či na
jaké číslo účtu zaslat případně finanční dar.
Obrátit se můžete přímo na vedoucího
zařízení Mgr. Tomáše Šťastného, který vám poskytne potřebné informace, nebo nás najdete na
www.javornik.zde.cz.
Za rozhovor poděkovala
Jana Zapletalová

Holešovsko

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Z činnosti Klubu výsadkových veteránů
Měsíc červen a květen byly věnovány vzpomínce 69. výročí osvobození ČR a zvl. našeho
okolí a 72. výročí odbojové skupiny Anthropoid.
Zástupci klubu se již tradičně zúčastnili 2. května pietního aktu u hrobu arm. gen. L. Svobody.
Stáli společně s příslušníky vojenského velitelství
Zlín 5. května čestnou stráž u pomníku padlých
rumunských vojáků, kteří osvobodili Kroměříž.
Na těchto akcích členové klubu nahrazují stále
ubývající vojáky z armádních jednotek, které jsou
postupně rušeny a kromě krajského velitelství už
na území Zlínského kraje není ani jedna.
Členové klubu pokládají za vlastní vzpomínkovou akci k 69. výročí osvobození města Holešo-

va dne 6. května. Oslav tohoto výročí se zúčastnilo
18 příslušníků klubu ve stejnokrojích a výsadkářských červených baretech. Členové Klubu výsadkových veteránů drželi čestnou stráž se zástavou
u pomníku padlých při oficiálním kladení věnců.
7. května se zúčastnili členové klubu vzpomínkových akcí ve Vizovicích. Po kladení věnců
a položení květin u pomníku padlých uctili členové klubu památku MUDr. Eduarda Kotulána
ve vizovické nemocnici, který s nasazením života
léčil zraněné partyzány a zemřel v koncentračním
táboře. Dále stáli členové holešovského klubu
čestnou stráž u pamětní desky člena paravýsadku OUT DISTANCE npor. i. m. Ivana Kolaříka,
který se po obklíčení gestapem usmrtil jedem. Na závěr návštěvy Vizovic se část
členů delegace přepravila do
Vizovických vrchů ke hrobu
velitele partyzánského oddílu
Vasila Lavriščeva.
V rámci vzpomínek na
výsadkovou skupinu Anthropoid se delegace klubu 11.
května zúčastnila vzpomínkové akce ve Velkém Újezdu
u příležitosti 100. výročí narození jednoho ze sedmi výsadkářů, kteří zahynuli v kryptě
kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici v Praze, rtn.
Jaroslava Švarce. Již 24. května

se Klub výsadkových veteránů zúčastnil vzpomínkové akce na plk. Josefa Valčíka, jednoho z atentátníků na říšského protektora R. Heydricha, kata
českého národa, v jeho rodišti, obci Smolina.
17. června, den před 72. výročím skupiny Anthropoid, proběhla pietní akce u pomníku plk. J. Valčíka v Otrokovicích. Vyvrcholením oslav byla účast
delegace členů klubu v Praze v Resslově ulici dne
18. června a dále na pietním aktu u památníku výsadkářů v Technické ulici v Praze-Dejvicích.
Šest reprezentantů klubu se dále zúčastnilo 16. května soutěže ve střelbě z pistole, organizované KVV Prostějov. Kolega D. Hric
získal pěkné 2. místo. Tentýž den připravil výbor KVV odpolední posezení členů klubu a jejich hostů v prostorech osadního výboru Žopy.
Předseda klubu D. Hric předal dne 25. 5. pamětní medaili KVV Holešov místostarostům města
Holešova Mgr. R. Seifertovi a Bc. J Chmelařovi za
dlouhodobou spolupráci města s KVV.
Další ročník střeleckého trojboje na střelnici
v Dobroticích uspořádal KVV Holešov 12. června. Soutěže se zúčastnilo 25 družstev, výraznou
pomoc poskytla VaŠP MV Holešov a 102. pzpr.
Kromě řady dalších akcí připravuje holešovský Klub výsadkových veteránů střetnutí výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci, kde proběhne
branná soutěž družstev a přátelské setkání zástupců jednotlivých klubů ve dnech 27. – 29. 8. Ale
o tom zase příště…
Kolektiv KVV Holešov
-redakčně zkráceno-

Čmelák model show v Holešově již po šestnácté
Opravdu již šestnáctý ročník mezinárodní
akce, která dělá z našeho města Mekku leteckých
modelářů, se uskutečnil o víkendu 9. a 10. srpna
na loukách za holešovským Větřákem pod záštitou starosty města Holešova Pavla Svobody a statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje ing.
Jaroslava Drozda.
Přes tragický konec loňského, patnáctého
ročníku, kdy se při havárii za ukázkového letu zabil pilot předvádějící let v ultralightu, byl letošní
ročník této skvělé přehlídky umu leteckých modelářů a jejich pilotů opět plně obsazen a těšil se
velké přízni diváků – fandů modelářského hobby
z celé naší republiky i ze Slovenska.
Usilovná a obětavá práce pořadatelů, členů
Leteckého modelářského klubu Čmelák Holešov
v čele s předsedou ing. arch. Vladimírem Zicháčkem opět přinesla krásné plody, organizace
letošní přehlídky bezchybně klapla a snad jen
velké horko, dusno a vítr kazily perfektní dojem
všech těch stovek nadšených diváků, kteří se této
letecké show zúčastnili. A že se bylo na co dívat –
stovka nádherných, skvěle vypracovaných a plně
funkčních modelů ovládaných stejně tak skvělými
piloty, kteří se odvážili těch nejkrkolomnějších
kousků letecké akrobacie, zvedala vysoko hladinu
adrenalinu všech přihlížejících, kteří často zapomínali, že odvážný pilot nesedí v kokpitu vyvádějícího létajícího stroje, ale ovládá jej ze země
vysílačkou. Mezi dovedné piloty přitom patřili
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jak senioři, kteří tuto zálibu provozují už čtyři či
pět desítek let, tak docela malí piloti – nejmladší z nich Radek Rája z modelářského klubu Brno
má šest let a modely s absolutní bravurou ovládá
už třetím rokem! Celkem se přehlídky zúčastnilo
osm desítek modelářů nejen od nás, ale i ze zahraničí.
Zahájení této mimořádně povedené akce se
zúčastnili kromě vedení LMK Čmelák Holešov
také zastupitel Zlínského kraje ing. Luděk Urban,
starosta města Holešova Pavel Svoboda a místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař. Perfektní práci
odvedl rovněž řídící letového provozu Jaroslav Přikryl
a opravdová duše show,
pravý showman a moderátor akce Jiří Barot. Bylo
postaráno i o skvělé pohoštění diváků s různými
grilovanými i zvěřinovými
specialitami, na ploše proběhla burza modelářských
součástek a potřeb, mnoho
tajemných dílů a součástek
nabízeli i jejich výrobci.
Hlavní sponzor show, ZDZ
Model Motor, potom odměnil vylosovaného modeláře velmi kvalitním leteckým motorem. Byl zajištěn

i zajímavý program pro přece jen se občas nudící
děti, a to jak v podobě nafukovací skluzavky a dalších atrakcí, tak i zajímavých soutěží pořádaných
SVČ TyMy Holešov.
I když se letos z pochopitelných důvodů pořadatelé vyhnuli předvádění opravdových „velkých“ letadel, nádherné modely je plně nahradily.
Takže veleúspěšně skončila Čmelák model show
2014 a všichni se už těšíme na Čmelák model
show 2015!
(kb)
Barevné foto na str. 2 >>>
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Mažoretky se připravují
na mistrovství Evropy
Ani v době letních prázdnin holešovské mažoretky nezahálí. Již nyní se
pilně připravují na nadcházející evropský šampionát, na který si zajistily postup
díky červnovému úspěchu v Poděbradech. Na Mistrovství České republiky mažoretkových skupin, konaném tradičně v polovině června v lázeňském městě
Poděbrady, se děvčatům podařilo ve velké konkurenci těch nejlepších souborů
dosáhnout na medailová umístění. Lentilky vybojovaly bronz a titul II. vicemistr ČR, Arabelky si odvážely kovy nejcennější – zlaté medaile, titul mistr ČR
a především nominaci na mistrovství Evropy do Chorvatska. Je to vůbec poprvé, kdy nás na tomto evropském klání bude zastupovat kromě zkušených holešovských sólistek Nikoly Zlámalové a Lenky Smýkalové i celá formace Arabelek.
Svazem mažoretek byly pro evropskou soutěž nominované do disciplíny ParadeCorp v dětské věkové kategorii. Jejich úkolem bude předvést tanečně-pochodovou skladbu okolo celého soutěžního prostoru a ukázat i správnou práci s hůlkou.
Za těmito krásnými úspěchy je skrytá spousta práce a celoročního úsilí děvčat
i jejich trenérek Elišky Doleželové a Barbory Maťové – těm všem patří velké poděkování. Jsme moc rády za silnou podporu ze strany rodičů našich mažoretek.
Velmi si také vážíme významné finanční pomoci města Holešova, která nám
umožňuje zvyšovat úroveň a výkony souboru. Věříme, že na říjnovém mistrovství Evropy ve Slavonském Brodu opět holešovská děvčata předvedou své kvality.
Lenka Doleželová, Mažoretky Holešov

100 let Klubu českých turistů v Holešově (1914–2014)
Konec 19. století se vyznačoval nebývalou
aktivitou občanů Čech, Moravy a Slezska, která se
odrážela ve výstavbě nových škol, vzniku Sokola
a jiných organizací a spolků. Celá doba byla poznamenána nejenom rozvojem kultury, ale i probouzejících se sportovních aktivit. V Holešově
vznikl Sokol v roce 1880 a jeho členové kromě cvičení v tělocvičně a divadelní činnosti organizovali
pravidelné vycházky do přírody. V roce 1888 vznikl samostatný Klub českých turistů (KČT) Čech
a Moravy. V Holešově byl založen KČT v roce
1914 zásluhou zakládajícího předsedy pana Josefa
Adama, ředitele živnostenské záložny. V období 1. světové války byla činnost klubu omezena
a s novým elánem se jeho činnost rozvíjela po
ukončení války. Klub pořádal výlety a zájezdy, pečoval o údržbu zřícenin hradů (Lukov - katastr lukovský patřil tehdy do okresu Holešov) a dbal na
kvalitu turistického značení v Hostýnských vrších.
Záslužnou činnost prováděl cyklistický oddíl KČT
v Holešově v období 2. světové války, kdy pod záminkou drobných turistických akcí oddíl podporoval činnost 1. partyzánské brigády Jana Žižky.
Po 2. světové válce byla perzekucemi KSČ
činnost Sokola utlumena a k dalšímu rozvoji došlo až v roce 1959, kdy vznikl turistický oddíl TJ
Tatran Holešov s prvním předsedou Františkem
Doškem, dlouholetým pracovníkem Sokola a zkušeným turistou.
Zlatou dobou holešovské turistiky byla léta
šedesátá a sedmdesátá, kdy stál v jejím čele Vladimír Hošek – turista, chatař a tramp. Postupně přibývalo členů, vzniklo 5 turistických oddílů mláde-
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že („Tomíci „), jejichž vedoucí (Zděněk Foltýn, Jiří
Frank, Alois Olivík, Alois Reimer a Zdeněk Mičola) s nimi pořádali besedy, dobrodružné výlety,
vedli je k poznávání přírody, k turistickým dovednostem i k jarnímu čištění lesních studánek. Nelze
tu nevzpomenout dlouholetých zásluh manželů
Olgy a Zdeňka Foltýnových, Jiřího Franka, prof.
Jana Otáhala, Olgy Dolinkové či Aloise Reimera.
Prosté vycházky členové postupně obohatili o zajímavé hry a soutěže, a tak z původního skromného
vítání jara se rozrostla poutavá až celodenní turistická i společenská akce, kterou turisté nazvali „Otvírání hor“. První ročník se konal v roce 1959 na
Tesáku, poslední dvacátý uzavřel tuto oblíbenou
akci v roce 1978 na svahu za Skalným.
Nezapomenutelný byl například ročník
desátý, kdy se na pláni pod vrcholem Skalného
shromáždilo k plnění bohatého programu přes tisíc lidí nejen z okolí Holešova, ale z celé Moravy.
Zastoupena byla i Praha a turisté ze Slovenska. To
bylo v roce 1968, v roce vpádu armád pěti socialistických států na naše území. Uvedené zlaté období
dalo vznik mnoha dálkovým pochodům, z nichž
nejznámější byla Holešovská stovka přes Beskydy,
jejichž propagátory a účastníky byli zejména Josef
Večeř, Vladimír Šimeček, Jan Novák a Vlastimil
Sedlář.
Náročnost pochodu a hlavně vzdálený start
daly podnět ke vzniku „Holešovské padesátky
rusavskými kotáry“, která se v letošním roce dožívá, přes různé potíže, svého 45. ročníku.
V roce 1982 předává pak široko daleko známý „stovkař“ Josef Večeř vedení dálkových po-

chodů spolupracovníkovi Vladimíru Šimečkovi,
od něhož jej po dalších 15 letech přebírá Vlastimil
Sedlář, který jej úspěšně vedl až do roku 2000.
V roce 1968 obnovením činnosti Junáka
v Holešově došlo k úzké spolupráci s jeho členy,
vedenými prof. Rudolfem Plajnerem, ing. Antonínem Vémolou a MUDr. Eduardem. Kavanem.
Významnou akcí klubu bylo pořádání
17. ročníku „Po stopách partyzánů na Holešovsku“ vedeného Jiřím Frankem za spolupráce s p.
Neumannem, vojáky RH Holešov a oddílu TOM
3009, jehož vedoucím Jiří Frank byl. Tyto akce
v období let 1973–1979 byly prováděny formou
turisticko-branných pochodů. Další významnou
akcí zrozenou z iniciativy Jiřího Franka a oddílu TOM 3009 bylo pořádání tzv. „Pohádkového
lesa“. Velkou poctou pro odbor turistiky bylo pověření pořádat celostátní akci turistický pochod
„Za posledním puchýřem“ v roce 1980, kterého
se účastnilo více než 600 turistů z celého Československa.
Nejnáročnějším druhem turistické výkonnostní činnosti byla turistika vysokohorská. Prakticky se prováděla ve vysokých pohořích, jako byly
Vysoké Tatry, nebo v jiných evropských velehorách; úzce se svým pojetím přiblížila k výkonům
horolezeckým. Oddíl turistiky v této době navázal
nejen v Holešově, ale i přímo ve Vysokých Tatrách
úzké kontakty se slovenskými špičkovými horolezci Ivanem Gálfym, Jozefem Koršalou a dalšími.
Náš kraj má příhodné prostředí pro horolezecký
výcvik na Lukově a zejména na Skalném na známých skalách Orel, Zub a Žaba. >>>

Holešovsko

>>> Výcvik vysokohorské turistiky se základy horolezectví organizoval každoročně v letech
1980–1989 Josef Cholasta, obětavý pracovník i
pohotový fotograf. Tento výcvik probíhal v horolezeckých oddílech Bystřice p/H. a Holešov.
Půvabů zimy si byli vědomi turisté v 70.
letech 20. století, kdy využívali bohaté nadílky
sněhu. Každý rok se v lednu objevovaly na zasněžených svazích Skalného tmavé skupinky stanů.
Turisté nocovali i ve zbudovaných sněžných záhrabech a iglú.
Pro své členy pořádal odbor pestrou řadu
akcí k poznávání zapadlých koutů našich hor, které zůstávaly trochu stranou tehdejšího turistického ruchu. Bylo to hlavně v období 1983–1987, kdy
v čele odboru stál ing. Dušan Maceška. Pod jeho
vedením se turistický odbor rozrostl na 125 členů, pořádaly se autobusové celodenní zájezdy po
Moravě nebo každoroční podzimní několikadenní soustředění na vytipovaných chatách v Beskydech. Vedoucí odboru začal s přednáškami o zahraničních cestách, kam jezdil s manželkou plnit

podmínky náročných výkonnostních tříd; oba po
letech dosáhli mistrovské výkonnostní třídy, ještě
dál to dotáhl V. Šimeček, který získal titul Mistr
turistiky (obdoba mistra sportu).
KČT se výrazně zasloužil o záchranu Zemanovy kovárny. V 60. letech minulého století
se opravovala městská část Holajka, kde na jejím okraji se rozpadala stará Zemanova (dříve
zámecká) kovárna a hyzdila okolí. Zachránil ji
vlastivědný kroužek doporučením, aby byla dána
do správy turistům. Zásluhou Vladimíra Hoška,
Zdeňka Foltýna a Jana Otáhala se skladiště kovárny neúnavnou a obětavou prací změnilo na útulnou klubovnu turistů. Tato byla později využívána
i mladými tomíky a junáky. Nyní je celá kovárna
včetně kovářského bytu majetkem města Holešova. V období 2007–2010 zde prováděl kovářské
řemeslo vnuk Vladimíra Hoška – Pavel Ševeček.
Další činností KČT je údržba turistických
značení. Na tom má velkou zásluhu především
Arnošt Pospíšil se svou ženou Alenou, který tuto
záslužnou práci provádí již dlouhých 35 let.

V roce 2000 se předsedou KČT Holešov stává Ing.František Hostaša a za jeho působení byly
pochody rozšířeny o cyklistické tratě na 50 a 25
km a byl změněn název pochodu na „Rusavskými
kotáry na kole i pěšky“. Činnost odboru je zaměřena na pořádání autobusových zájezdů, vycházek
a besed s názvem „Klubový večer s cestovatelem“.
Těchto besed bylo uskutečněno v období 2000–
2014 celkem 54.
V roce 2012 byl odbor KČT Holešov rozšířen
o oddíl orientačního běhu, který v Holešově již
řadu let vede Antonín Peška. Pod jeho vedením
dosáhl oddíl významných úspěchů i v soutěžích
na republikové úrovni.
15. výročí založení oslaví v září 2014 i oddíl
mládeže TOM Medvědí stopa, který vede Jakub
Šneidr. Oddíl má průměrně 70 členů a velmi bohatou a pestrou činnost. Oddíl mládeže patří ke
špičkovým oddílům v České republice a je chloubou odboru KČT Holešov.
Ing. František Hostaša

Klub českých turistů Holešov
Vás tímto zve na 45. ročník tradičního putování

„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“,
pořádané dne 13. září 2014 při příležitosti
100. výročí založení KČT v Holešově
a 15. výročí založení oddílu TOM Medvědí stopa
za podpory MÚ Holešov, Sokola Holešov, Oborové zdravotní pojišťovny a.s. a firmy
JACOM s.r.o., Holešov
Pěšky: 50, 35, 25, 10 km
Na kole: 50, 25 km
Informace: ing. František Hostaša, Tyršova 1479,
769 01 Holešov, mobil: 604/465413
e-mail: f.hostasa@email.cz
Tradiční pochod s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“ byl prvně pozměněn v roce
2001 na putování „Rusavskými kotáry na kole a
pěšky“. Tak došlo k otevření této akce i cykloturistům, kterých utěšeně přibývá. Zvolené trasy pro
cyklisty vedou po silnicích a částečně po značených cyklotrasách a od 40. ročníku je nově otevřená trasa 50 km převážně terénem často po nebo
proti trase populárního Drásala. Trasy jsou voleny
tak, aby šly pokud možno mimo trasy pochodů.
Start a cíl všech účastníků je v sokolovně v Holešově, ke které je od nádraží červené turistické
značení. Za restaurací „Sokolský dům“ odbočit
z hlavní silnice vpravo.

Organizace:

Pochody:
50 km: start od 7:00-9:00 hod.
startovné 20,- Kč, členové KČT 10,- Kč, občerstvení v cíli pochodu.
35 a 25 km: start od 7:00-9:00 hod., startovné
20,- Kč, členové KČT 10,- Kč, děti do 15 let zdarma, občerstvení v cíli pochodu.
10 km: start od 7:00-9:00 hod.
pochod pro rodiče s dětmi (bez startovného).
Možnost ubytování v místní sokolovně ve vlastních spacích pytlích za poplatek 50,- Kč/noc. O
požadavku ubytování je třeba uvědomit organizátory min. 3 dny před pochodem.
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Vhodná mapa:

Turistická mapa č. 94, Hostýnské vrchy 1:50 000
(a cyklomapy)
Účast na pochodu na vlastní nebezpečí. Podmínkou je zdravotní stav odpovídající zvolenému
rozsahu pochodu. Účastníkům pochodů na 50,
35 a 25 km doporučujeme lékařskou prohlídku.
Pro cykloturisty se doporučuje ochranná přilba.
Při chůzi a jízdě po veřejné komunikaci je třeba
dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích.
Na startu a v místě kontroly bude k dispozici příruční lékárnička KČT.
V cíli obdrží účastníci pochodu tradiční občerstvení, medaili z perníku a navíc pamětní medaili
ke 100. výročí vzniku KČT v Holešově.

Popis textačních míst na trasách
pochodů:

50 km:
Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím, U
dubu, Pod Ondřejovskem, Lukovské polesí, Nad
Ráztokou, Pod Oklukem, (přes silnici) na Holý
vrch, Klapinov, Pod Obřany, studánka Táborského, Kozlůvky, Lesní škola, Hostýn, Pod Valy, Bukovina, Skalné, Pod Skalným, Veverkova studánka, U Šimečků, Pardus, Za Vrchy, Čecher-koliba,
Rusava-kino kontrola, Křídlo, Stiborovy boudy,
Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, Přílepy, sokolovna
Holešov.
35 km:
Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím,
U Dubu, Pod Ondřejovskem, Lukovské polesí,
Nad Ráztokou, Pod Oklukem, (přes silnici) na
Holý vrch, Klapinov, U Šimečků, Pardus, Čecher-koliba, Rusava-kino, Stiborovy boudy, Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, Přílepy u kapličky, sokolovna
Holešov.
25 km:
Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím, Rusava, odtud na zříceninu hradu Křídlo, Stiborovy
boudy, Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, Přílepy, sokolovna Holešov.

10 km:
Holešov, Holajka, za zámeckou oborou do Dobrotic, Žopy, sokolovna Holešov.

Cyklisté:

50 km - silnice:
Holešov, Přílepy, Lukoveček, Fryšták Horní Ves
(po cyklotrase č. 5036) až na silnici Fryšták–Lukov, dále po cyklotrase 5034 do Lukova, Kašavy, Držkové, z Držkové kolem pily cyklotrasou
č. 5038 na Rusavu ke kinu, Brusné, Slavkov-hospoda, vlevo na Bílavsko, Hlinsko p/H., Prusinovice, Tučapy, Holešov sokolovna.
50 km - terén:
Holešov, Žopy, u konečné autobusu odbočit vpravo a kolem hřiště k lesu po trase Drásala, po lesní
cestě k rozcestí Pod Lysinou, dále po žluté k rozcestí Pod Javorčím, po modré přes Hrubou Malíkovou k U Dubu, dále po modré k rozcestí Pod
Ondřejovskem, po zelené na rozcestí Pod Oklukem, dále na Novou cestu a trasou 5038 na Hutě
hájenka, dále vlevo trasou 5038 na Košařiska, rozcestí Dřevnice pramen, dále po silnici na Troják,
po trase Drásala k Češkům, Pod Křížkem (trasa
Drásala), U Tří kamenů, Holý vrch rozcestí, Klapinov, Horní Hořansko - U Šimečků (trasou Drásala na Pardus), Za Vrchy, Rusava kino - hostinec
Obecní dům - kontrola, po silnici směrem Brusné
za Podhradí a vlevo přes most přes Rusavu dále
po asfaltové lesní cestě ke značce Pod Křídlem,
dále po modré na Stiborovy boudy, dále po červené Pod Lysinou, dále po trase Drásala do Žop,
Holešov sokolovna.
25 km - silnice:
Holešov, Přílepy, hájenka Hadovna (po cyklotrase 5036), dále vlevo po cyklotrase 5121 k Dubu
a k bufetu U Kůlu, dále po cyklotrase 5038 směr
Rusava - kino na kontrolu, Brusné, dále po cyklotrase 5033 přes Chomýž, kolem sousoší sv. Anny
do Jankovic, Dobrotic, kolem zámecké obory
a hospody U Cabiša na Holajce k sokolovně v Holešově.
Dobrou pohodu přejí a na
shledanou se těší pořadatelé.
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OZNÁMENÍ PRO REGISTROVANÉ POLITICKÉ STRANY KANDIDUJÍCÍ
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V HOLEŠOVĚ
V období nadcházejících komunálních voleb nabízíme registrovaným politickým stranám
možnost bezplatné politické prezentace - reklamy - v dalším čísle (měsíc září) novin Hole-

šovsko. Každá ze zaregistrovaných stran může
využít ½ strany bezplatně s tím, že pokud bude
požadovat inzerci větší než ½ strany, v periodiku ji otiskneme, ale nadpoloviční většinu již

bude muset uhradit podle platného ceníku plošné inzerce v Holešovsku. Uzávěrka tohoto čísla
je v pátek 5. září 2014.
-red-

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky dne 12. 6. 2014 svým rozhodnutím
uveřejněným pod číslem 112/2014 Sb. Volby se
budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách“).

Kandidáti

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva
obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti,
tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout
věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí jednat o státní
občany ČR. U kandidáta nesmí být dále překážka
výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm.
a) a b) zákona o volbách (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody nebo omezení svéprávnosti). A poslední
podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona
o volbách, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Podání kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 5. 8. 2014 do
16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je pro
obce v rámci správního obvodu Holešova Městský úřad Holešov. Kandidátní listina musí obsahovat náležitosti uvedené v § 22 odst. 1 zákona
o volbách. Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta.
Náležitosti prohlášení jsou uvedeny v § 22 odst. 3
zákona o volbách.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
Potřebný počet podpisů voličů je uveřejněn na
úřední desce Městského úřadu Holešov. Náležitosti petice jsou upraveny v § 21 odst. 4 zákona
o volbách.
Volební strana může na kandidátní listině
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva
obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na
celé číslo dolů. Úkony ve volebních věcech činí
volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta,
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem
nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je
takto označena na kandidátní listině; nemůže jím
být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.
Irena Ďuláková, odbor tajemníka

POZVÁNKA

ČZS Holešov srdečně zve
širokou veřejnost na

výstavu ovoce, zeleniny a květin

letos v prostorách přízemí holešovského
zámku od 12. 9. do 14. 9. 2014 jako součást
Holešovských dožínek.

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 rakouské 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,
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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.

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:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Holešovsko

SPORT

Světová exhibice stolního tenisu v Holešově
pod záštitou starosty města Pavla Svobody
TJ Holešov, oddíl stolního tenisu pořádá u příležitosti otevření nové
stolnětenisové herny světovou exhibici ve stolním tenise mezi Milanem Orlowskim a Jindřichem Panským. Akce se uskuteční v pátek 19. září 2014 v 19.00
hod. v nové herně stolního tenisu bývalé SOŠ, ul. Pivovarská. Vstup zdarma.
MILAN ORLOWSKI
Bydliště: Praha
Hobby: lyžování, rybaření, tenis
Největší úspěchy:
- trojnásobný mistr Evropy ve dvouhře,
čtyřhře a v mixu
- dvojnásobný vítěz turnaje TOP 12
- vicemistr světa ve čtyřhře s Panským
- 20násobný mistr Československa
- jeden z nejpopulárnějších stolních tenistů v Evropě

JINDŘICH PANSKÝ
Bydlište: Praha
Hobby: rodina, tenis, squash
Největší úspěchy:
- mistr Evropy v mixu
- dvojnásobný vicemistr světa ve čtyřhře a v mixu
- dvakrát druhé místo na turnaji TOP 12
- 12násobný mistr Československa
Za výbor oddílu stolního tenisu
Libor Liška,
předseda

Termínová listina přípravka
PODZIM 2014
KOLO DEN

TERMÍNOVÁ LISTINA

PŘÍPRAVKA

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

ODJEZD

1.

NE

07. 09. 2014

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Kroměříž B

VŠETULY

2.

PO

15. 09. 2014

16,00

V. Otrokovice – SFK ELKO HOLEŠOV

UT

3.

NE

21. 09. 2014

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Bystřice p. H.

VŠETULY

4.

PO

29. 09. 2014

HLÁŠENKA Kroměříž A – SFK ELKO HOLEŠOV

5.

15.00

VOLNO

6.

NE

12. 10. 2014

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Baťov

7.

PO

20. 10. 2014

16,30

Chropyně – SFK ELKO HOLEŠOV

VŠETULY
15.30

Termínová listina muži
PODZIM 2014
KOLO DEN

TERMÍNOVÁ LISTINA

MUŽI A

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ
STŘELNICE

3.

SO

23. 08. 2014

16,30

SFK ELKO HOLEŠOV – Vizovice

4.

PÁ

29. 08. 2014

17,30

Provodov – SFK ELKO HOLEŠOV

5.

SO

06. 09. 2014

16,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Rožnov p. R.

ODJEZD
STŘELNICE
15,45

STŘELNICE
STŘELNICE
14,15

6.

NE

14. 09. 2014

16,00

Morkovice – SFK ELKO HOLEŠOV

7.

SO

20. 09. 2014

15,30

SFK ELKO HOLEŠOV – Baťov

STŘELNICE

8.

SO

27. 09. 2014

15,30

SFK ELKO HOLEŠOV – Kelč

STŘELNICE

9.

NE

05. 10. 2014

15,00

Boršice – SFK ELKO HOLEŠOV

10.

SO

11. 10. 2014

14,30

SFK ELKO HOLEŠOV – Fryšták

11.

SO

18. 10. 2014

14,00

Luhačovice – SFK ELKO HOLEŠOV

12.

SO

25. 10. 2014

14,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Vsetín

13.

SO

01. 11. 2014

13,30

Bystřice p. H. – SFK ELKO HOLEŠOV

STŘELNICE
12,00

14.

SO

08. 11. 2014

13,30

Chropyně – SFK ELKO HOLEŠOV

STŘELNICE
12,00

Srpen 2014

STŘELNICE
13,00
STŘELNICE
STŘELNICE
12,15
STŘELNICE

PODZIM 2014
KOLO DEN

TERMÍNOVÁ LISTINA

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

MUŽI B
HŘIŠTĚ

ODJEZD
VŠETULY
15,15

3.

SO

23. 08. 2014

16,30

Rusava – SFK ELKO HOLEŠOV

4.

NE

31. 08. 2014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – SLAVKOV P. H.

5.

NE

07. 09. 2014

16,00

Zářičí – SFK ELKO HOLEŠOV

VŠETULY
14,45

6.

NE

14. 09. 2014

16,00

Zdounky – SFK ELKO HOLEŠOV

VŠETULY
14,30

7.

NE

21. 09. 2014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – Střílky

8.

NE

28. 09. 2014

15,30

Lubná – SFK ELKO HOLEŠOV

9.

NE

05. 10. 2014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – Rataje

10.

NE

12. 10. 2014

14,30

Loukov – SFK ELKO HOLEŠOV

11.

NE

19. 10. 2014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – Zborovice

12.

NE

26. 10. 2014

14,00

Mrlínek – SFK ELKO HOLEŠOV

13.

NE

02. 11. 2014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – Němčice

VŠETULY

14.

NE

09. 11.2 014

10,15

SFK ELKO HOLEŠOV – Skaštice

VŠETULY

VŠETULY

VŠETULY
VŠETULY
14,00
VŠETULY
VŠETULY
13,15
VŠETULY
VŠETULY
12,45
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Termínová listina dorost, žáci Holešovská házená
PODZIM 2014
KOLO DEN

TERMÍNOVÁ LISTINA

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

DOROST
HŘIŠTĚ

ODJEZD
STŘELNICE
8,45

3.

SO

23. 08. 2014

10,00

Hulín – SFK ELKO HOLEŠOV

4.

SO

30. 08. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Baťov

STŘELNICE

5.

SO

06. 09. 2014

10,00

Luhačovice – SFK ELKO HOLEŠOV

UT

6.

SO

13. 09. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Malenovice

STŘELNICE

7.

SO

20. 09. 2014

10,00

Brumov – SFK ELKO HOLEŠOV

UT

8.

NE

28. 09. 2014

12,00

Dolní Němčí – SFK ELKO HOLEŠOV

9.

SO

04. 10. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Uherský Brod STŘELNICE

10.

SO

11. 10. 2014

10,15

STŘELNICE
8,15
STŘELNICE
7,30
STŘELNICE
10,00

Slušovice – SFK ELKO HOLEŠOV

11.

SO

18. 10. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Hluk

STŘELNICE

12.

SO

25. 10. 2014

10,00

Rožnov p. R. – SFK ELKO HOLEŠOV

UT

13.

SO

01. 11. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Nedašov

STŘELNICE

14.

SO

08. 11. 2014

10,00

SFK ELKO HOLEŠOV – Kunovice

STŘELNICE

PODZIM 2014
KOLO DEN

DATUM

TERMÍNOVÁ LISTINA
ČAS

SOUPEŘI

3.

SO

23. 08. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – Uherský Brod VŠETULY
11,15

4.

SO

30. 08. 2014

9,30
Louky – SFK ELKO HOLEŠOV
11,15

5.

SO

06. 09. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – Rožnov p. R.
11,15

VŠETULY

6.

SO

13. 09. 2014

9,30
Brumov – SFK ELKO HOLEŠOV
11,15

UT

7.

SO

20. 09. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – V. Otrokovice VŠETULY
11,15

8.

SO

27. 09. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – Slavičín
11,15

9.

SO

04. 10. 2014

9,30
Baťov – SFK ELKO HOLEŠOV
11,15

10.

SO

11. 10. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – Bojkovice
11,15

11.

NE

19. 10. 2014

9,30
Vsetín – SFK ELKO HOLEŠOV
11,15
VŠETULY
UT

1.

SO

25. 10. 2014

9,30
SFK ELKO HOLEŠOV – Štítná n. Vl.
11,15

2.

SO

01. 11. 2014

9,30
Kunovice – SFK ELKO HOLEŠOV
11,15

PODZIM 2014
KOLO DEN

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

14:00

Uherské Hradiště

-

TJ Holešov

11:30

Tatran Litovel B

-

TJ Holešov

STŘELNICE
8,30

21. 9.

10:30

TJ Holešov

-

Uničov

27. 9.

11:00

Valašské Meziříčí

-

TJ Holešov

STŘELNICE
8,00

5. 10.

10:30

TJ Holešov

-

Dřevohostice

11. 10

16:00

Žeravice

-

TJ Holešov

19. 10

10:30

TJ Holešov

-

Droždín

26. 10

10:30

Senice n. H.

-

TJ Holešov

2. 11

10:30

TJ Holešov

-

Veselá

ODJEZD

VŠETULY
7,15

VŠETULY
VŠETULY
8,15
VŠETULY
VŠETULY
7,45

V mládežnické kategorii nově startují dvě družstva žáků, a to v soutěži
Zlínské ligy mladších žáků a zároveň oddíl připravuje start minižáků, kteří se
budou utkávat taktéž se svými vrstevníky ve zlínské oblasti.
Družstvo mladších žáků pod vedením trenérské dvojice Miroslav Vízner
a Tomáš Běčák se soutěže zúčastnilo i v předchozím ročníku a zejména výkony
a výsledky družstva v jejím závěru jsou příslibem dobrých výsledků v sezóně
nastávající. Žáčci se v průběhu srpna zúčastní soustředění v Hostýnských vrších, kde budou zdokonalovat svou obratnost, vytrvalost a také získavat další
důležité návyky, včetně delšího společného pobytu v kolektivu.
Minižáci (ročníky narození 2004–2006) budou zahajovat svou soutěž bez
předešlé přípravy a půjde především o první krůčky a pohyb na házenkářském
hřišti s míčem. Vedení družstva přislíbili bývalí odchovanci oddílu - Martin
Koplík, Martin Gahura, Petr Gahura a Michal Kasaj. Minižačky (ročníky narození 2006 a mladší) bude pro následný vstup do soutěže připravovat Miloš Mynařík.
Tréninky těchto věkových kategorií budou probíhat od září pravidelně
v úterý a pátek od 16.00 do 18.30 v hale při 1. Základní škole v Holešově,
a pokud máte zájem, aby se váš syn či dcera aktivně věnovali kolektivním
a zajímavému sportu, kterým házená bezesporu je, přijďte se na tréninky
žáčků podívat a zapojte je do sportovní činnosti.
MLADŠÍ ŽACTVO I - PODZIM 2014
07. 09. 14
13. 09. 14

VŠETULY
7,45
ŽÁCI B

HŘIŠTĚ

2.

NE

31. 08. 2014

10,00 Lubná – SFK ELKO HOLEŠOV

3.

SO

06. 09. 2014

13,00 SFK ELKO HOLEŠOV – Žeranovice

4.

PÁ

12. 09. 2014

17,00 Bezměrov – SFK ELKO HOLEŠOV

5.

ČT

18. 09. 2014

16,30 SFK ELKO HOLEŠOV – Prusinovice

STAD. MÍRU

6.

SO

27. 09. 2014

13,00 SFK ELKO HOLEŠOV – Skaštice

VŠETULY

7.

NE

05. 10. 2014

9,45

8.

SO

11. 10. 2014

13,00 SFK ELKO HOLEŠOV – Dřínov

9.

SO

18. 10. 2014

14,00 Lutopecny – SFK ELKO HOLEŠOV

1.

SO

25. 10. 2014

13,00 SFK ELKO HOLEŠOV – DFK Holešov
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OLOMOUCKÁ LIGA MUŽŮ
6. 9.

VŠETULY
8,15

TERMÍNOVÁ LISTINA

Blížící se podzim znamená zvýšenou aktivitu v dění v oddílu házené TJ
Holešov, který se připravuje na vystoupení svých celků na několika frontách.
Celek mužů, posílen o několik kvalitních hráčů ze Zlína, bude pod vedením
trenéra Jaroslava Kočího od nastávající sezóny startovat v nově vytvořené soutěži
zlínského a olomouckého svazu. Olomoucká liga bude jistě kvalitnější, zajímavější a pro příznivce házené přinese i větší počet utkání, než tomu bylo v sezóně
minulé. Doufejme, že po zaváhání celku v několika klíčových utkáních minulé
sezóny se výkyvy formy opakovat nebudou a hráči TJ Holešov budou bojovat
o přední příčky soutěže s cílem postupu do soutěže vyšší, kterou je druhá liga.

13. 9.

ŽÁCI A
HŘIŠTĚ

se připravuje na novou sezónu

10:00

20. 09. 14

Zubří „A“_ch

-

Holešov_ch

Holešov_ch

-

Zlín „A“_ch

Kunovice_d

-

Holešov_ch

10:00

Holešov_ch

-

Luhačovice_ch

04. 10. 14

9:30

Rožnov „A“_ch

-

Holešov_ch

11. 10. 14

10:00

Holešov_ch

-

Zlín „A“_d

Vsetín „A“_ch

-

Holešov_ch

27. 09. 14

ODJEZD

18. 10. 14

NÁDRAŽÍ
8,45

01. 11. 14

10:00

Holešov_ch

-

Napajedla_ch

08. 11. 14.

10:00

Uh. Hradiště_ch

-

Holešov_ch

VŠETULY
NÁDRAŽÍ
16,00

NÁDRAŽÍ
8,30

Těšnovice – SFK ELKO HOLEŠOV
VŠETULY

NÁDRAŽÍ
13,00
VŠETULY

Holešovsko

Mladší žáci SFK Elko Holešov „B“
vyhráli okresní přebor
V mužstvu se vystřídalo 18 hráčů. Brankář David Dubický. Obránci Marek Závojský (2), Jakub Brázdil (2), Dominik Ševčík (2), Simon Daněk (6),
Ondřej Pospíšil (14), Danek Sedláček (1), Michal Galatík (1), Lumír Hendrych (1), a dále Filip Jura (10), Marek Linda (37), Radim Jadrníček (7), Kryštof Matuška (19), Danek Trnka (16), Vlasťa Štopl (20), Kajsa Pospíšilík (6),
Dominik Daďa (20), Mira Janál (4). V závorce vstřelené góly. Tato soutěž nám
pomáhá připravit hráče do krajského přeboru.
Ladislav Linda

PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ
PÁLENICE VŠETULY
zahajuje tradiční pěstitelské pálení
od pátku 15. 8. 2014
Přihlášky na tel.: 573 399 070
nebo na mob.: 724 187 093

PÁLENICE PŘÍLEPY

zahájí provoz v pátek 10. 10. 2014
Tel.: 573 397 997

HLEDÁM KE KOUPI

byt 2-3+1 nebo dům v Holešově a nejbližším okolí.

Tel.: 776 165 731

Fotbalová školička
zahajuje sezónu
Fotbalový klub SFK Elko Holešov zahajuje další ročník fotbalové školičky pro děti narozené v r. 2008 a mladší
Kdy:
od 1. září 2014, každé pondělí a středu od 16 hod.
Kde:
fotbalové hřiště ve Všetulích
Kontakt: Stanislav Jaša, tel. 736 426 432

Pokud vaše děti hrají rády fotbal nebo si jen tak rády zasportují,
je právě pro ně určena naše fotbalová školička,
která již několik let existuje ve fotbalovém areálu ve Všetulích.
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VLASTIVĚDA

VÝROČÍ - ZÁŘÍ 2014
2. 9. 1909

9. 9. 1979

Narozen KOŠINA, František, amatérský archeolog, vlastivědný
pracovník a učitel. Narodil se v Míškovicích. Kromě učitelského
povolání se věnoval historii rodného kraje, zvláště rodné obci
a okolí. Učitelsky působil v Horním Újezdě, Dolní Lhotě,
Hradčanech, Vítonicích, Tlumačově a Holešově. Po ukončení
učitelské služby se věnoval regionální vlastivědě a archeologii
Holešovska. Jako archeolog – amatér se podílel ve spolupráci
s Muzeem Kroměřížska na terénním výzkumu. Výsledkem je
řada nově objevených archeologických lokalit na jižním Holešovsku v katastrech obcí Míškovice, Lechotice, Zahnašovice,
Ludslavice a Kurovice. Na základě studia archivních pramenů
a historického materiálu získal nové poznatky k nejstarším dějinám holešovského léna. Doplnil záznamy v kronice obce Míškovic, zaznamenal zvykosloví a lidovou kulturu obce na jižním
Holešovsku. Podílel se na přednáškách v rámci Vlastivědného
kroužku v Holešově a na kulturních aktivitách v rodné obci, pro
kterou připravil vlastivědnou publikaci a množství článků v odborných archeologických časopisech. Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost jej ocenilo zastupitelstvo města udělením Velké pečeti města Holešova u příležitosti 92. narozenin dne
4. září 2001. (+ 31. 3. 2005) – 105. výročí narození
Zemřel HRADIL, Karel, sbormistr, hudební skladatel, pedagog;
studoval na brněnské konzervatoři varhany a skladbu u prof.
Jaroslava Kvapila a Zdeňka Chalabaly. Zakladatel pěveckého
sdružení „Foerster“ a ženského pěveckého sdružení „Krásnohorská“, učil v Brně na konzervatoři. Z jeho skladeb jsou známé Tři slezské písně pro tenor a klavír na slova Petra Bezruče,
dále pak četné sborové skladby úpravy lidových písní a z chrámových skladeb dodnes uváděná Česká koledová vánoční mše.
(* 2. 7. 1910 v Ludslavicích) – 35. výročí úmrtí

12. 9. 1789 Zemřel RICHTER, František Xaver, spoluzakladatel tzv. Mannheimské školy, hudební skladatel, houslista a pěvec. Hudební
vzdělání získal ve Vídni, Itálii, Francii, Holandsku, Anglii. Od
roku 1737 působil jako zpěvák-basista v knížecích službách ve
Stuttgartu a Ludwigsburku ve dvorní kapele. Poté jako ředitel
klášterní kapely Rytířské akademie v Ettalu, kde napsal několik
skladeb, např. „Italské oratorium“. V roce 1740 získal místo kapelníka v Kemptenu ve Švábsku, od roku 1747 působil 22 let jako
houslista, hudební skladatel a zpěvák - basista u kapely falckého
kurfiřta v Mannheimu. Zde byl roku 1768 jmenován dvorním
komorním skladatelem. V roce 1769 odešel do Štrasburku, kde
obdržel místo kapelníka dómského sboru v katedrále Notre-Dame. Tam se pak věnoval chrámové hudbě a byl zde činný až do
konce svého života. K světským skladbám patří zejména symfonie, jichž složil 68, dále smyčcová kvarteta, klavírní koncerty,
sonáty, tria a dueta. Jeho skladby vycházely tiskem v Amsterodamu, Paříži i Londýně. V roce 1959 při oslavách 250. výročí narození mu byla odhalena busta v zahradě holešovského zámku.
Pamětní deska pochází z roku 1969. (* 1. 12. 1709 v Holešově)
– 225. výročí úmrtí
13. 9. 1854 Narozen GOGELA, František, botanik, farář v Třeběticích
a později v Rajnochovicích; amatérský archeolog, své celoživotní poznatky zaznamenal v pojednáních o hradech a hradiskách
v okolí Hostýna, zveřejněných na pokračování v Hlasech svatohostýnských v r. 1912. Prováděl floristický výzkum moravských
a slezských Karpat a východní části Chřibů. Jeho botanické studie o květeně byly psány česky i německy a vycházely ve Věstníku přírodovědeckého klubu v Prostějově, Sborníku Muzejní
společnosti ve Valašském Meziříčí, Vychovatelských listech
a jinde. Jeho rozsáhlý herbář byl uložen zčásti na Sv. Hostýně,
ve Valašském Meziříčí a v muzeu v Holešově. Z jeho díla: „Flora
von Rajnochowitz“ (1900), „Z květeny Javorníku u Rajnochovic“ (1907), „Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů)“
(1912) (+ 27. 2. 1922) – 160. výročí narození
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17. 9. 1909 Narozen VRLA, Leopold, učitel, překladatel, esejista, literární
kritik, redaktor. Narodil se v Přílepích. Vystudoval reálné gymnázium v Holešově a Filozofickou fakultu MU v Brně. Působil jako
středoškolský profesor v Chrudimi, Znojmě, v Třebíči a Ostravě.
V letech 1938–1942 redigoval společně s Dominikem Peckou časopis katolických středoškolských studentů Jitro, ve kterém tiskl
první práce pozdějších básníků, prozaiků a malířů. Výrazná byla
jeho činnost překladatelská. Knižně vyšlo devět jeho překladů
z francouzštiny. Celá řada jeho překladů, studií a recenzí byla
otištěna v časopisech (Akord, Jitro, Archa, Řád, Vyšehrad aj.).
Z jeho původních prací vyšel tiskem „Přehled dějin francouzské
literatury od středověku do současné doby“ (1964), „Studijní
návody - jazyk český“ (1955–1957), mnoho jeho prací zůstalo
v rukopise. Vzpomínky na dětství a mládí prožité v rodných Přílepích, Holešově i v Brně na studiích vyšly pod titulem „Kořeny“
(Holešov, 1994), v úplnosti v nakladatelství Tilia Šenov v r. 1999
(+ 16. 8. 1991 v Ostravě) – 105. výročí narození
22. 9. 1939 Narozen NAVRÁTIL, Jiří, prozaik, novinář; Autor komorně
laděných příběhů z prostředí moravské vesnice a z rodinného
kruhu. Dětství prožil v Holešově, od r. 1948 žije v Praze. Po maturitě na gymnáziu vystudoval v letech 1957–1962 na Filozofické
fakultě UK obor čeština a ruština, pracoval také jako redaktor
nakladatelství Mladá fronta. Debutoval knižně v r. 1969 v nakladatelství Kruh v Hradci Králové sbírkou tří novel „Spálená stráň“.
V r. 1973 vydal román „Slib“, kde popisuje také Holešov - Plačkov.
Ve sbírce „Nitky“ (1975) popisuje také Holešov a Hostýn. Novela „Událost“ (1979) ukazuje holešovský Plačkov. Také „Konec
prázdnin“ (1982) se váže k Holešovu. Další romány: „Soudcův
sen o řetězech“ (1979), „Světla našich večerů“ (1980), „Modravý
večer“ (2000), atd. - 75. výročí narození
29. 9. 2004 Zemřel PAVLÍČEK, František, PhDr., dramatik, spisovatel, scenárista, ředitel divadla, pracovník Československého rozhlasu, čestný
občan Lukova, nositel státního vyznamenání Medaile za zásluhy.
Maturoval na holešovském reálném gymnáziu (1943). Do konce
války pracoval jako lesní dělník. Od r. 1945 studoval na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity slovanské literatury a estetiku, doktorát
(1952) získal prací „Simeon J. Macháček - Život a dílo“. Od r. 1947
působil jako dramaturg rozhlasu v Českých Budějovicích. V r. 1952
odešel do pražského rozhlasu. Poté pracoval na Barrandově, stál u
zrodu tvůrčí skupiny pro děti a mládež (film). V letech 1959–61
tajemníkem Svazu čs. divadelních a filmových umělců. S jeho
jménem je spojena výrazná éra Divadla na Vinohradech, v jehož
čele stál od r. 1965. V r. 1970 musel z divadla z politických důvodů
odejít. Po podepsání Charty 77 zatčen a v r. 1978 odsouzen na 17
měsíců, podmíněně na 3 roky. Pracoval jako skladník a publikoval v samizdatu, v exilových časopisech. Po 17. 11. 1989 jmenován
ústředním ředitelem Čs. rozhlasu (1990–91). 18. 10. 2002 obdržel
čestné občanství obce Lukov a 28. 10. 2002 převzal státní vyznamenání Medaili za zásluhy. Tvorba představuje více než stovku titulů, obsahuje rozhlasové, filmové a televizní scénáře, divadelní hry
i dramatizace děl jiných autorů. Prozaickou tvorbu zastupuje kniha
vzpomínek na rodný Lukov „Konec patriarchátu: stránky z mé lukovské kroniky“ (1987), oficiálně vydaná v r. 1992. - 10. výročí úmrtí

HOLEŠOVSKÁ

POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.
Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NON-STOP: 605 290 183
Otevírací doba Po - Pá - 8.00 - 16.00 hodin
So - Ne - mobil

Holešovsko

Historická zajímavost
Nově objevená podoba starého Holešova - 2. část
V minulém čísle jsme si objasnili, že oproti původním představám starších vlastivědných
pracovníků nebyl Holešov (tedy jeho centrum
– současné náměstí Dr. E. Beneše) do 18. století postaven ze dřeva, ale nejpozději během 16.
století je většina domů na holešovském „rynku“
zděných – jednalo se o většinou přízemní domy,
každý s několika trojúhelníkovitými štíty, obrácenými do náměstí. Tato podoba Holešova byla
sice výstavnější, než jsme se doposud domnívali,
ale například oproti nedalekému Valašskému Meziříčí byl Holešov přece jen skromnější – podle
průzkumů Mgr. Štětiny z Národního památkového ústavu byly domy v centru Valašského Meziříčí už od 16. století vesměs patrové a samozřejmě
zděné, vybavené rozlehlými síněmi – sály a kamennými schodišti.

J. K. Kisling - obraz požáru Holešova 1817
Ale i v hodnocení následujících stavebních
etap se starší holešovští vlastivědní pracovníci
mýlili. Jejich představy o podobě Holešova v 18.
století vycházely totiž ze známého obrazu Jana
Křtitele Kislinga z roku 1817, který je umístěn
na bočním oltáři sv. Floriana ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově a jakousi
„reportážní“ formou zachycuje velký požár Holešova. Toto dobové zobrazení ukazuje holešovské
náměstí plné výstavných patrových domů s relativně malými střechami. Proto se dříve odborníci
domnívali, že tato podoba centra města vznikla
za rozkvětu Holešova v době vlády Františka Antonína z Rottalu a jeho dědiců během 18. století,
kdy převážně dřevěné domy nahradila velkorysá

Domy č. p. 3, 2 a 1 v roce 1895
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výstavba domů prakticky v současné
podobě či aspoň odpovídajících současnému stavu ve stavební hmotě.
Až sbírková činnost významného holešovského vlastivědného pracovníka Miroslava Olšiny, který své
výzkumy a shromážděné historické
fotografie Holešova publikoval v objevné a vskutku přelomové publikaci „Proměny holešovského náměstí“
(Knihovnička Holešovska 2014),
ukázala opět další omyl našich předchůdců. Na fotografiích zobrazujících
bourání staré budovy č. p. 1 (Skuherský, nyní JOSPO – Pospíšil) a budov
č. p. 3, 2 a 1 v roce 1895 je totiž jasně Skuherský vidět důvod, proč jsou střechy domů
na náměstí na obraze J. K. Kislinga
z roku 1817 tak malé. Holešovští
měšťané se totiž zřejmě během
18. století zhlédli ve výstavných patrových domech ve větších městech
v okolí (zejména zřejmě v nedaleké
Kroměříži, sídelním městě praktického vládce Moravy, arcibiskupa
olomouckého). Neměli ale dost peněz a snad ani odvahy do větších
přestaveb, a tak prostě uliční fasády
svých domů opatřili nástavbou –
falešným patrem, jakousi vysokou
atikou s falešnými okny v prvním
patře a někdy i s falešnými vikýřovými okénky v pouze naznačené
střeše. Za touto zdí pak zůstaly ony
drobné, souběžné sedlové střechy,
kolmé na náměstí. Většina domů na náměstí tak
zůstala přízemní, takže uliční fronta na „rynku“
připomínala spíše divadelní kulisy, předstírající
výstavné město, které však ještě hluboko do 19.
století mělo ve skutečnosti stavební podobu, kterou získalo už v 16. století. Lze tedy konstatovat,
že základní hmota domů na holešovském náměstí, která vznikla v 16. století za vlády posledních
Šternberků a pánů z Lichtenburka, přetrvala až do
19. století prakticky jen s kosmetickými úpravami
falešných atik v 18. století.
Teprve ve druhé polovině 19. století a na
počátku století 20. dochází k radikální přestavbě
městského centra. Staré přízemní domy jsou buď
zbourány a nahrazeny výstavnými domy patrový-

bourání staré budovy
mi se střechami nyní rovnoběžnými s uliční linií
náměstí, případně je na stávající přízemní dům
přistavěno patro (využívající oné falešné uliční
fasády a střecha je otočena o 90°, takže její hřeben je souběžný s uliční fasádou – jak dokazuje
fotografie domu č. p. 2, i když ten byl zřejmě už
patrový, takže zde byly okenní otvory prvního patra pravé).
Je tedy zřejmé, že centrum Holešova prošlo
dvěma zásadními obdobími rozvoje, a to bylo ve
století 16., kdy se z původně dřevěného města
stalo městem zděným, kamenným a potom až ve
století 19., kdy teprve došlo k výstavbě výstavných
měšťanských domů v podobě, jakou známe dodnes. Za posledních Rottalů se tedy jednalo spíše
o kosmetické úpravy. Ale neznamená to, že by se
v této době – v 18. století - Holešov nerozvíjel –
vyrostly nové ulice, zejména dnešní Holajka a potom unikátní ulice Hankeho, postavená v jednotném stylu pro zaměstnance holešovského zámku
a velkostatku holešovskou vrchností – jsou to
vlastně historicky první, ještě barokní dělnické
domky. Bohužel se nepodařilo včas zajistit jejich
památkovou ochranu a jsou nyní postupně likvidovány často absurdními přestavbami či novostavbami „podnikatelského baroka“, takže se
můžeme obávat úplného zániku této architektonicky unikátní lokality, tak jak to postihlo stejně
unikátní dělnickou kolonii ve Školní ulici, hloupě
zbouranou a přes původní sliby o zachování původního rázu při nové výstavbě nahrazenou standardními moderními domky.
Karel Bartošek

Skuherský před rokem 1890
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Na rozloučenou s holešovskou orlovnou
V červenci provedlo město Holešov demolici
herny stolního tenisu za kinem Svět, aby získalo
větší plochu pro parkoviště aut. Tato budova (včetně již dříve zbourané šatny a skladiště tělocvičného nářadí) byla postavena v roce 1914 jako boční

křídlo velkého spolkového domu Katolického
spolku Sušil - Central (dnes kino Svět). Dle žádosti z r. 1914 měla po úpravách sloužit jako kinosál.
Tento návrh se však nepodařilo prosadit (kinosál
byl později vybudován ve velkém sále Centralu
v 1. patře). Dvorní objekt byl pak upraven jako orelská tělocvična s navazující
šatnou a skladištěm tělocvičného nářadí. (Původní délka celé orlovny byla cca
18 m, z toho délka vlastní tělocvičny
činila cca 12 m.) Budova orlovny byla
součástí areálu, který sdružoval všechny
katolické kulturně vzdělávací a sportovní organizace a hospodářské podniky.
V orlovně se cvičila pořadová cvičení
a gymnastika, hrála odbíjená, košíková a stolní tenis. Byla však využívána
i k akcím kulturně vzdělávacím, výchovným a společenským a také ke
konání četných valných hromad, konferencí a schůzí jednotlivých spolků.
V období první republiky se Orel
stal v naší zemi druhou nejpočetnější
sportovní organizací. Jako ostatní vlas-

tenecké spolky byl za nacistické okupace a po
únoru 1948 zakázán a rozpuštěn a jeho majetek
mu byl ukraden. Znovu byl obnoven až v roce
1990, ale v Holešově mu orlovna nebyla vrácena.
Pro provozování gymnastických cvičení a sálových sportů si musel pronajímat školní tělocvičnu.
Není divu, že při bezohledné likvidaci tradičních
hodnot došlo v minulých desetiletích u některých
členů spolku k pasivitě úniku do vnitřní emigrace, jejíž následky bohužel nejednou pociťujeme
dodnes.
Pro ty z nás, kteří jsme holešovskou orlovnu
po léta důvěrně znali, zasportovali si v ní nebo zde
prožili pěkná setkání s přáteli či dokonce seznámení s budoucím životním partnerem a pro které
byla orlovna po dlouhá léta viditelným symbolem
odporu proti vládnoucímu totalitnímu režimu,
zůstane tato tělocvična v paměti jako připomínka
jedné bohaté spolkové tradice budované na základech ryze české společnosti, občanství a vlastenectví.
Ing. František Rafaja
člen Vlastivědného kroužku v Holešově
V Holešově 1. 8. 2014

Stará čili ŠaCHova synagoga v Holešově
Právě proběhlý, mimořádně úspěšný 14. ročník Festivalu židovské kultury v Holešově opět
aspoň na čas obrátil pozornost nejen holešovské
veřejnosti k nenápadnému objektu svou skromností, vyvážeností a prokazatelným stářím tvořícímu silnou protiváhu naproti stojící panelákové
obludě Centra pro seniory. Mnozí z nás si možná ani neuvědomují, jakou obrovskou kulturní,
historickou a uměleckou hodnotu má stará holešovská synagoga, nazvaná po nejvýznamnější
osobnosti, která v ní působila, rabínovi a jednomu
z největších židovských učenců všech dob, Sabbatai ben Meir ha Kohenovi, podle hebrejských iniciál jeho nejvýznamnějšího díla Siftej Kohen – Rty
knězovy – zvaného ŠaCH.
Nepřesné a zavádějící tradiční tvrzení, že se
jedná o jedinou synagogu svého druhu (architektonického slohu) na světě, protože všechny
ostatní obdobné byly zničeny nacisty za 2. světové války, snad více než dostatečně nahrazuje fakt,
že holešovská synagoga, postavená v roce 1560 na
místě dřívější synagogy dřevěné (jak dokazuje nápis na její zdi nad schránkou na tóru), je čtvrtou
nejstarší synagogou v České republice a druhou
nejstarší na Moravě. Pokud z tohoto počtu odečteme ty synagogy, které jsou sice starší, ale jako
synagogy postaveny původně nebyly, je holešovská synagoga nejstarší synagogální stavbou na
Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhou
nejstarší v ČR.
Původně sestávala holešovská synagoga jen
ze současné hlavní lodi – vchod do ní byl z doposud zachovaného výklenku ve zdi naproti
schránce na tóru (Aron ha Kodeš), jak dosvědčuje nejen výklenek sám, ale i skladba dlažby na
dvorku za synagogou. Zřejmě v roce 1615 byla
synagoga rozšířena přístavbou o dnešní předsíň
a ženskou galerii (jak dokládá hebrejský nápis
na kamenném obřadním umyvadle v předsíni
(kijoru). Během 17. století zřejmě vznikla i vyšší
židovská náboženská škola – ješiva – ve druhém
patře nad ženskou galerií s nádherným záklo-
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povým dřevěným stropem, podle posledních
výzkumů z konce 17. století pochází i skvělá kovářská práce – bima neboli almemor uprostřed
hlavní lodi, o kterém jsme se donedávna mylně
domnívali, že sem byl přenesen ze zrušené synagogy v Dřevohosticích (kde ale synagoga zřejmě
nikdy nebyla).
V roce 1725 byla hlavní loď synagogy nově
zaklenuta tzv. neckovou klenbou (a z tohoto roku
se na její rubové straně – na půdě synagogy –
zachoval v čerstvé omítce vyrytý nápis – zřejmě
podpis jednoho ze stavitelů – Mordechaj. V první
polovině 18. století byl interiér synagogy rovněž
ozdoben unikátní barokní výzdobou – nástěnnými nápisy, malbami i štukami, které vycházejí jak
ze židovských, tak z místních lidových tradic.
Jako celek je holešovská synagoga jednou
z nejen nejstarších, ale nejkrásnějších a nejzachovalejších synagog ve střední Evropě. Její stavební
kompozice je převážně
renesanční, její vnitřní
výzdoba barokní. I v současnosti slouží ŠaCHova synagoga intenzivně
kulturním i duchovním
účelům – odehrává se v ní
nejen většina programu
tradičního Festivalu židovské kultury, ale i řada
dalších kulturních akcí
a setkání, je cílem velkého množství návštěvníků
a turistů. Židé z celého světa většinou neopomenou
při návštěvě České republiky navštívit holešovskou
synagogu a místní židovský hřbitov s hroby mnoha
významných židovských
osobností – rabínů, učenců
i podnikatelů v čele s tumbou ŠaCHa. Několikrát

týdně může náhodný chodec vidět často v pozdních večerních hodinách autobus plný ortodoxních Židů či Chassidů, kteří se hlásí k odkazu
Sabbatai ben Meir ha Kohena, jak zastavuje u parkoviště pod Centrem pro seniory a židovští poutníci po nejvýznamnějších evropských židovských
památkách se jdou podívat na naši synagogu
a židovský hřbitov.
Je proto přirozené, že se o holešovských
židovských památkách uvažuje na Ministerstvu
kultury jako o vhodných adeptech na prohlášení
za národní kulturní památku. Doufejme, že tento proces bude úspěšně završen a že nejen tisíce
nadšených návštěvníků z celého světa, ale i my,
holešovští občané si uvědomíme, jaký klenot
světové kultury, historie a architektury v našem
městě máme.
Karel Bartošek

Holešovsko

Festival židovské kultury - 14. ročník, Ha-Makom

Srpen 2014
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„Huta, huta na mamuta“

Holešov - Pozdravit a navštívit pravěké obyvatele letního tábora holešovských pionýrů se
vydali zástupci radnice v čele se starostou Pavlem Svobodou čtvrteční odpoledne 24. července.
Tábořilo se, jak jinak, než na louce pod hotelem
Zubříč, která byla díky jejím dvěma zvířecím obyvatelkám nazývána loukou Kozí. Režisérkou, choreografkou, vedoucí tábora a hlavní matkou tlupy
byla Jarka Vaclachová a vládl zde přísný matriarchát. Každá ze zdejších šesti tlup měla svůj pravěký název a svoji matku. Popravdě řečeno, převahy
vlády matek se tak trochu „zalekli“ i návštěvníci.
Pro více jak šedesát zdejších pravěkých obyvatel
vařily dvě skvělé kuchařky a počasí i dobrou ná-

ladu pomáhala svými zaklínadly a kouzly udržovat i další důležitá osoba tlupy - šaman František.
Milé bylo i seznámení s hosty ze zahraničí. Šestka
studentů přiletěla na návštěvu až z čínského Honkongu. Obdivovali krásu zdejší přírody a krajiny.
Na zpáteční cestu do své země se vydali po pěti
dnech pobytu v táboře. Jistě zde zažili spoustu
pěkných chvil a dobrodružství. Kouzelná atmosféra blahodárně zapůsobila i na všechny hosty
a vykouzlila na jejich tvářích mnoho upřímných
úsměvů. Na závěr si společně připili pravěkou vodou a popřáli táborníkům, aby se jim zbytek zdejšího pobytu vydařil a počasí přálo.
JZ

Akce srpen,
září
▶ 24. 8. Promenádní koncert - Grigorij
Gronský - akordeon, 10.00 hod., zámecké nádvoří
▶ 31. 8. Rozloučení s prázdninami - zámecký park, od 15.00 hod.
▶ do 31. 8. Židovská svatba „Mazal Tov“!
- výstava fotografií J. Buxbauma v obř.
síni žid. hřbitova - zpřístupněno na
požádání v synagoze
▶ 2. 9. Ve službách spořivosti aneb 120 let
od vzniku Spořitelny města Holešova - přednáška Mgr. Radky Pilařové
v městské knihovně, 17.00 hod.
▶ 7. 9. Promenádní koncert s dechovkou
Moravská Veselka - zámecké nádvoří,
17.00 hod.
▶ 13. 9. 100. výročí KČT Holešov
a 45. roč. tradičního putování
„Rusavskými kotáry na kole i pěšky
▶ 13. a 14. 9. Dožínky - tradice dožínek Smetanovy sady, zám. zahrada
▶ do 28. 10. LETNÍ ILUZE XII. - tradiční
výstava holešovských výtvarníků v New
Drive Clubu
▶ 23. 9. Koncert pro Holešov „Střípky
z RIGY“ s Moravskými dětmi
▶ 23. 9. Chráněná území Zlínského kraje
- přednáška RNDr. Dušana Trávníčka
z Muzea Jihových. Moravy
▶ do 28. 9. Výstava S. V. U. Mánes Holešov 2014 - sály a chodby 1. patra zámku
▶ 24. - 26. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů - New Drive Club
MUSICA:
▶ 17. 9. F. X. Richter - REQUIEM - novodobá premiéra hol. rodáka
▶ 19. 9. Bohuslav Martinů - Kuchyňská
revue - koncertní premiéra
▶ 20. 9. Mezi klasikou a jazzem …
- premiérový večer konc. programu
▶ 21. 9. Matiné - Michaela Koudelková zobcová flétna, Karel Košárek - klavír
▶ 31. 9. Václav Hudeček a Camerala Moravia
Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
a MC Srdíčko uvnitř
změna programu vyhrazena - více www.
holesov.info
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