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Projev starosty města u příležitosti 70. výročí osvobození Holešova
Vážení zastupitelé města, vážení pamětníci, dámy a pánové,
v těchto dnech si připomínáme 70. výročí osvobození našeho města a celé
naší vlasti od nacistické okupace a poroby. I po relativně dlouhé době 70 let
je třeba připomínat, že nacismus znamenal nejvyšší možné ohrožení nejen
svobody, ale samotných základů naší civilizace. Boj s ním byl bojem o život
a o samotnou existenci československého národa, národů v Evropě a ve světě
a jejich bojem za své sebeurčení.
Pro člověka je doba 70 let prakticky dobou celého života či aktivního
života a naopak pro dějiny zcela zanedbatelnou epochou. Z toho důvodu se
nabízí otázka - je to už, nebo teprve 70 let? Řekl bych, že z pohledu na dnešní
svět, na dění v islámském světě, ale i v Evropě a na dalších kontinentech - tak
teprve 70 let. Je třeba si stále připomínat zásadní data z naší historie, připomínat si významné milníky dějin, aby byly stále v živé paměti a nemohlo docházet k jejich zkreslování a především k opakování. Druhá světová válka není až
vzdálenou minulostí.
Pokračování na str. 3 >>>

Pozvánka na mimořádný koncert
Esther Yoo

Výstava děl Zdeňka Buriana
na zámku v Holešově

Rodinný festival HOLEŠOVSKÁ
REGATA již po šesté

Holešov podruhé Historickým
městem kraje
Po vítězství v roce 2012 uspělo město Holešov i letos a získalo Cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014. Tento trend potvrzuje, že se město o své památky ve
spolupráci s jejich vlastníky umí kvalitně postarat. Na tomto má velký podíl systematická a dlouhodobá
oprava všech velkých i drobných památek, oprava a zprovoznění zámku, současná obnova oltářů ve farním kostele, ale také oživení těchto památek kulturním a společenským životem.
V celostátním kole
soutěže Historické město,
kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska za podpory Svazu měst a obcí a Ministerstva kultury ČR, zvítězilo
a bylo vyhodnoceno město Cheb. Nutno ale říci,
že Holešov byl všem krajským vítězům důstojným
partnerem.
Pokračování na str. 3 >>>

Zámecká 5ka - závody pro celou
rodinu

POZVÁNKA
Nové investice
v našem městě
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech končí nebo budou uzavřeny kolaudací a předáním díla dvě velké investice. Jedná se o opravu komunikací v ulici
Sušilova a dále na Novosady a k nádraží
a v ul. Havlíčkova. Práce probíhaly podle stanoveného nebo upraveného harmonogramu
a obsahovaly vedle celkové výměny a oprav
komunikací a chodníků i výměnu veřejného
osvětlení a instalaci nového mobiliáře. Nyní
probíhají ještě připomínky investora – města – k několika nedostatkům – a poté bude
stavba převzata.
V červnu bude ukončena také další etapa „Humanizace Centra pro seniory“.
Pokračování na str. 3 >>>

►

Připomínka 70. výročí osvobození a konce 2. světové války

Slavnostní předání dotačních poukazů z Akce milion
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Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Projev starosty města u příležitosti 70. výročí osvobození Holešova
>>> Pokračování ze str. 1
Připomeňme si mimořádné hrdinství těch,
kteří ve druhé světové válce porazili německý
nacismus a jeho spojence. Je nutné neztrácet
odvahu a obezřetnost při vnímání a pochopení
skutečného nebezpečí, které stále nám, Evropě a
naší křesťanské civilizaci hrozí. Nezapomínáme
tedy na naše osvoboditele a plně si uvědomujeme, komu vděčíme za svou existenci a za svou
svobodu.
Mysleme proto na všechny jednotlivce a osudy členů spojeneckých vojsk, kteří k nám přišli ze
západu a z východu, a také připomínejme domácí
odboj a osudy a oběti z řad „obyčejných lidí“ či
příslušníků různých národů i památku obětí holocaustu. Nebyli jsme totiž pouze pasivními příjemci pomoci ze zahraničí, jak se někdy tvrdí, ale
naši hrdinové se účastnili bojů v několika armádách na všech evropských a afrických bojištích.
Velmi významný byl domácí odboj, a to po celou
dobu války. Od počátečních dnů okupace např.
v podobě Obrany národa, významné byly akce
skupiny „Tří králů“ a parašutistů vyslaných z Anglie, nezanedbatelný byl levicový odboj a ve druhé polovině války i rozsáhlé partyzánské hnutí
působící i v našem regionu. Prvotně je ale třeba
nezapomínat, že největší tíhu a oběti boje proti
nacismu nesla zprvu Anglie a poté Sovětský svaz
a Spojené státy americké.
Historie ale nekončí. Proto bychom neměli
rezignovat na obranu svobody před novými ne-

bezpečími, která mají tvář dnešní doby. I dnes
se na nás z různých stran hrnou pokušitelé, kteří vnucují pochybná dobra a snaží se získat za ně
vliv. Narůstá xenofobie a radikálové všeho druhu
posilují. Je to celosvětový fenomén. A není to jen
terorismus či ultra nacionalismus, ale také nedostatek tolerance, lhostejnost, pohrdání autoritami
a tradicemi i nepevnost rodinných vazeb. Vytrácí
se respekt k druhému, slušnost, skromnost a obětavost. Rádi se i ubezpečujeme, že je vše špatně,
nic nefunguje, a tak jsme ochotni naslouchat
různým populistům, pololžím a urážkám. Ekonomická situace je nejistá
a naopak zvyšování
životní úrovně vede
k touze po zahálčivém
životě nebo zisku materiálních výdobytků
za každou cenu.
Vracejme se tedy
ke starým hodnotám
a k normálním vzorcům
chování, které vedly
i osvoboditele naší země
k jejich aktivitám. Nedopusťme také, aby se
události druhé světové
války a následných let
znovu staly předmětem
politických manipulací
a překrucování.

Vážení spoluobčané,
poděkujme všem, kteří se zasloužili o naši
svobodu. Děkujme i jejich následovníkům, kteří
za svobodu bojují na nejrůznějších místech světa.
A dovolím si poděkovat i vám, kteří jste sem dnes
přišli vzpomenout na onu velkou událost, která se
stala před 70 lety.
Tímto jednoznačně demonstrujeme, že jsme
si vědomi jejího tehdejšího, ale i dnešního významu.
Rudolf Seifert

Holešov podruhé Historickým městem kraje
>>> Pokračování ze str. 1
Za to patří poděkování pracovníkům města
a městského úřadu, kteří mají památky na starosti,
i jednotlivým vlastníkům objektů v městské pa-

mátkové zóně a v jejím okolí, kteří jsou ochotni
respektovat doporučení památkářů i historický ráz
města. Poděkování si zaslouží i zastupitelé, kteří
chápou potřebu péče o historické objekty a podporují investice v této oblasti.

Se ziskem ceny souvisí i navýšení příspěvku
v Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón o 100 000 korun. Ty budou směřovány samozřejmě také do obnovy památek v našem městě.
R. Seifert, starosta

Nové investice v našem městě
>>> Pokračování ze str. 1
Tato rozsáhlá stavba zabezpečila celkovou
obnovu všech instalací, jader a sítí v interiérech
hlavní budovy centra i zajištění všech protipožárních a hygienických předpisů z poslední doby.
Navíc byly v předcházejících etapách opraveny
a sklepní prostory a opravena prádelna a kanalizace. Předání stavby proběhne v polovině června
a Centrum pro seniory tímto najede opět na svůj
normální denní režim a obyvatelé budou stabilizováni na svých pokojích. Obě tyto investiční
akce byly financovány z Programu ROP za výrazné spoluúčasti města a výrazně přesahují celkovou
částku 70 mil. korun.
Je tedy potřeba poděkovat všem pracovníkům
centra, ale i jeho obyvatelům a rodinným příslušníkům, že více než roční ztížené podmínky zvládli.
Vedení a zaměstnanci skutečně svou obětavostí výraznou měrou přispěl k tomu, že se nemuseli obyvatelé přestěhovat do prostor mimo Holešov. Poděkování za pochopení a respektování potřeb chodu
centra si zaslouží i dodavatelská firma RAPOS.

Květen 2015

Nyní probíhají velké investice na ozelenění
valu jihovýchodního obchvatu, obnova zeleně
a mlatových cest v zámeckém parku a připravuje
se zateplování 3. Základní školy. S tím souvisí také
ukončení školního roku na škole o pět dnů dříve.
Další významnou akcí bude v letním období oprava střechy a fasády zámku (severní stěny směrem
k Holajce a dvou bastionů). Tuto investici schválilo zastupitelstvo na svém posledním jednání
a jde o zahájení oprav a obnov vnějšího pláště budovy zámku. Probíhají i přípravy na opravu ulice
6. května a ulice U Potoka s okolím.

Náměstí Svobody – oprava kanalizace
Aktuálně ale čeká obyvatele ulice náměstí
Svobody velmi významná investice a obnova kanalizace a vodního řadu. Tuto opravu připravuje
správce uvedených sítí – VaK Kroměříž. Práce budou zahájeny v prvním červnovém týdnu a bude
zcela vyměněna hlavní kanalizační větev v ulici
směrem k nám. Sv. Anny, opraveny kanalizační

přípojky a proběhne i úprava přípojek vody. Podle
vyjádření vedení společnosti jsou tyto sítě v uvedené lokalitě zcela v havarijním stavu. Pod hlavní
křižovatkou bude oprava probíhat bezvýkopově
a asi od čp. 122 po čp. 175 bude třeba provést výkop (úsek cca 120 m). Příjezd k radioterapii a nám.
Sv. Anny město zajistí průchodem (průjezdem)
u zámku a pokusí se i vymezit možnosti parkování
pro obyvatele lokality na přilehlých parkovištích
či pro ně vytvořit nějaké úlevy.
Tyto práce v hodnotě necelých 4 mil. korun
mají význam i proto, že je třeba provést celkovou
opravu povrchů náměstí Sv. Anny a bude možno
na obnovený kanalizační sběrač napojit i tuto lokalitu a opravit ji. Součástí této investice je celková
obnova komunikace v uvedeném úseku. Obyvatelé budou samozřejmě o pracích podrobně firmou
informováni.
Děkujeme spoluobčanům za pochopení a trpělivost a přeji krásné jarní dny.
R. Seifert, starosta
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8. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
13. dubna 2015, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
30. března 2015;
I schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zabezpečení IT služeb pro MěÚ Holešov“
dle předloženého návrhu;
II jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku:
členové: Ing. Radek Doležel (náhradník Bc. Jaroslav
Chmelař), Ing. Martin Knápek (náhradník Pavel Svoboda), Ludmila Hřeben Štaudnerová (náhradník Jiřina
Hradilová),
Irena Ďuláková (náhradník Mgr. Petr Chvátal), Mgr. Michaela Miklíková (náhradník Bc. Veronika Vavrysová),
Ing. Dušan Leško (náhradník Ilona Kupková);
I schválila uzavření dodatku č. 3 ke „Smlouvě o dílo“ se
společností RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325,
IČ 25504487, na akci „Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - 2. etapa“ dle předloženého
návrhu a II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem tohoto dodatku;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit změnu usnesení ZM č. 8/2014 ze dne 25. 2. 2014 týkající se
smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou
stavbou „Holešovsko sever - kanalizace“ dle předloženého návrhu;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí
rady města za období březen/2015;
I schválila zařazení záměru dokončení „Regenerace
sídliště U Letiště“ do seznamu plánovaných investičních
akcí a II uložila Odboru VRŽP zpracovat technickou
dokumentaci k této akci;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 2/2015 dle předloženého a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
Ing. Františku Hostašovi udělení ceny města Holešova
„Osobnost města Holešova“ za rok 2014, „Velké pečeti
města Holešova“, finanční odměny ve výši 5.000 Kč;
schválila „Vnitřní řád Městské policie Holešov“, který
upravuje její organizaci a činnost s účinností od 1. 5.
2015 dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova
žadatelům dle předloženého seznamu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, na období 1. 5. 2015 – 30. 4.
2019 členy a předsedy osadních výborů místních částí
dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč

Charitě Holešov, IČ 47930063, na úhradu energií v roce
2015 v městských objektech čp. 1134 a 1136 v ul. Havlíčkova, čp. 1597 v ul. Novosady a čp. 1407 v ul. Tovární
v Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce a ve
kterých poskytuje sociální služby;
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 3653/2 v k. ú. Holešov, mezi
Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.
o., a městem Holešov v souvislosti se stavbou „Chodník
ul. Osvobození, Holešov“ dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje id. 5/8 pozemku p. č. 629,
zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, o celkové
výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.
č. 1852/19, ostatní plocha, o výměře cca 145 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č.
1720/11, zahrada, o výměře 159 m2, p. č. 1720/37, ostatní
plocha, o výměře 265 m2, p. č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada, o výměře 38 m2 a p. č.
1738/2, zahrada, o výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.
710, p. č. 709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, dle GPL č. 142177/2014, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1703/2,
ostatní plocha, o výměře 13 m2 a p. č. 1705, zahrada,
o výměře 138 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloženého
návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
podle § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
další postup pořizování „Územního plánu Holešov“ dle
předloženého návrhu;
schválila vyhlášení soutěže o nejhezčí balkon a předzahrádku v Holešově a místních částech;
I doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 100 Kč/rok na jednoho obyvatele města na rok 2016 a 2017 a II pověřila
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem dodatku
č. 2 smlouvy č. O/0162/2010/DO;
I schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a volnočasových aktivit města Holešova za rok 2014 v těchto kategoriích: trenér a organizační pracovník: MUDr. Slavomír
Bednář, sportovní kolektiv: Arabelky, sportovní naděje

(do 15 let): David Stoklásek, jednotlivci za sportovní
úspěchy do 20 let: Tomáš Navrátil, kolektivy působící
v oblasti kultury či volnočasových aktivit: Vlastivědný
kroužek Holešov, osobnost v oblasti kultury: Jiřina Šašková, osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Hana
Stehlíková; II udělila oceněným:
„Pamětní list v deskách“ a finanční odměnu ve výši 2.000 Kč;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněných programů pro poskytování dotací v roce 2015 (tzv. „Akce milion“ a tzv.
„Dotace na tělocvičny“) dle předložených a upravených
návrhů, 2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených a upravených návrhů a 3. úpravu
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající
v rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová
a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na
kterou se transfery vynakládají;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které by
Městská policie Holešov mohla měřit předepsanou rychlost na komunikaci Bořenovice–Pacetluky;
schválila mapování Amerického parku a přilehlých prostor pro potřeby o. s. Klub českých turistů Holešov;
I. vzala na vědomí žádost o nápravu situace, která vznikla v prostoru před hlavním vchodem polikliniky Holešov
instalováním laviček a opěrných stojanů na jízdní kola
a II. pověřila vedoucího odboru VRŽP navrhnout vhodné řešení této problematiky;
vzala na vědomí letní provoz mateřských škol dle předloženého návrhu;
schválila účast v projektu Smart City v rámci projektů
Horizont 2020 zaměřených na informačně-komunikační
podporu řízení města s důrazem na obnovitelné zdroje
energie bez finančních nároků na rozpočet města;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
jednu z variant k zabezpečení snímání zvuku a videa
z jednání Zastupitelstva města Holešova dle předloženého návrhu;
I. projednala informaci o možnostech výstavby zvonice v lokalitě ul. 6. května ve Všetulích, II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit darování
potřebného pozemku pro její výstavbu s tím, aby byla
koordinována s revitalizací ul. 6. května (2016–2017)
a III. pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat
o jejím umístění s o. s. „Všetuláci sobě“;
Revokovala usnesení RM č. 345/2014 z jednání 7. 7.
2014 takto: „Rada města Holešova schválila poskytnutí
mimořádné finanční dotace ve výši 15.000 Kč kulturnímu spolku BIG BAND Holešov, IČ 22849513, na uspořádání promenádního koncertu, který se bude konat 2. 8.
2014 na nádvoří holešovského zámku.

9. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
27. dubna 2015, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
13. dubna 2015;
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, z
důvodu organizačních změn počet zaměstnanců zařazených do organizační složky „Pomocná hospodářská
správa“ na 4, a to s účinností od 1. 5. 2015;
schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu Holešov, ul. Tovární čp.
1407, o celkové výměře 20,25 m2 dle předloženého návrhu;
rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise
o zrušení veřejné zakázky „Město Holešov - pronájem
kopírovací techniky“;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 2947/3, 2951/46,
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2951/127, 2951/3, 2958/1, 2859/2, vše v k. ú. Holešov, pro
společnost O2 Czech Republic, a. s., Praha, Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, v souvislosti se stavbou optického kabelu z důvodu posílení telekomunikačních služeb
na sídlišti Novosady v Holešově;
schválila zveřejnění záměru výpůjčky místnosti č. 301
o výměře 62,48 m2 v budově čp. 1419 v ul. Pivovarská dle
předloženého návrhu;
neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČ 45333378,
se sídlem v Plzni, Na Roudné 123/212, a Domovu pro
osoby se zdravotním postižením Kvasice, IČ 00092096,
Cukrovar 304, Kvasice, z důvodu poskytování finanční
výpomoci pouze organizacím na území města Holešova
nebo v jeho regionu;
nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
navýšení příspěvku na provoz pro rok 2015 o částku

143.000 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko;
schválila příspěvkovým organizacím Centrum pro seniory, příspěvková organizace, Městské kulturní středisko,
příspěvková organizace, Mateřská škola Sluníčko, Holešov změny finančních plánů na rok 2015 dle předložených návrhů;
schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní škola
Holešov, 2. Základní škola Holešov, 3. Základní škola
Holešov, Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž, Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, okres
Kroměříž, Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Centrum
pro seniory, příspěvková organizace, Ústřední školní
jídelna Holešov, Středisko volného času, příspěvková
organizace, Městské kulturní středisko, příspěvková organizace účetní závěrky za rok 2014, rozdělení kladných
hospodářských výsledků do fondů; >>>

Holešovsko

I doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
1. rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněných programů pro
poskytování dotací v roce 2015 (tzv. „mimořádné finanční dotace“) dle předloženého a upraveného návrhu, 2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím
dle předložených a upravených návrhů a 3. úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající
v rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová
a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na
kterou se transfery vynakládají; II schválila 1. rozdě-

lení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města
Holešova dle zveřejněných programů pro poskytování
dotací v roce 2015 (tzv. „mimořádné finanční dotace“)
dle předloženého a upraveného návrhu, 2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených
a upravených návrhů a 3. úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající v rozdělení již
schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová
členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se
transfery vynakládají;
jmenovala s účinností od 1. 8. 2015 na pracovní místo

ředitele 3. Základní školy Holešov Mgr. Ivo Junáška, bytem Holešov;
schválila pronájem: 1. místnosti bufetu a jeho zázemí
o výměře 50 m2 v přízemí budovy bez čp/če, stojící na
pozemku p. č. 462/26, k. ú. Holešov, Jaroslavu Čajkovi,
bytem Holešov, a to na dobu neurčitou (v každém roce
vždy od 1. 4. do 31. 10.) za nájemné 30 Kč/m2/měsíc +
úhrada energií; 2. nebytových prostor v suterénu budovy
čp. 1419 v ul. Pivovarská, místnost č. 11 o vel. 25,72 m2
Vítězslavu Rušikvasovi, bytem Holešov, za nájemné 360
Kč/m2/rok + úhrada energií a služeb.

3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 27. dubna 2015, mimo jiné
schválilo předložený program jednání Zastupitelstva
města Holešova konaného 27. dubna 2015;
schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Lenku Dúbravčíkovou a Pavla Svobodu;
schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liška,
Mgr. Svatava Ságnerová a Ing. Martin Koplík;
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva
města Holešova konaného 23. února 2015;
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města
Holešova;
schválilo zveřejnění záměru prodeje trafostanice T39,
transformátoru a zemního kabelu NN, společnosti
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, na pozemku p. č. 3108/1,
k. ú. Holešov, vybudované v souvislosti se stavbou „Nízkorozpočtové domy, ul. Bořenovská“ dle předloženého
návrhu;
schválilo statut a zásady pro poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Holešova dle předloženého návrhu;
schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu;
schválilo změnu usnesení zastupitelstva města č. 8/2014
ze dne 25. 2. 2014 týkající se smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s ukončenou stavbou „Holešovsko
sever - kanalizace“ dle předloženého návrhu;
I schválilo variantu č. 3 k pořízení audiovizuálního záznamu daných prostor z jednání Zastupitelstva města
Holešova dle předloženého návrhu.
II uložilo tajemníkovi městského úřadu zajistit: 1. umístění záznamu na webové stránky města a 2. zapracování
tohoto způsobu zveřejňování do Jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova;
schválilo Ing. Františku Hostašovi udělení ceny města
Holešova „Osobnost města Holešova“ za rok 2014, „Velké
pečeti města Holešova“, finanční odměny ve výši 5.000 Kč;
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 2/2015
dle předloženého a upraveného návrhu;
zvolilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na období 1.

5. 2015 – 30. 4. 2019 členy a předsedy osadních výborů
místních částí dle předloženého návrhu;
schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
100.000 Kč Charitě Holešov, IČ 47930063, na úhradu energií v roce 2015 v městských objektech čp. 1134
a 1136 v ul. Havlíčkova, čp. 1597 v ul. Novosady a čp.
1407 v ul. Tovární v Holešově, které má tato organizace
ve výpůjčce a ve kterých poskytuje sociální služby;
I vyjádřilo souhlas s budoucím darováním potřebného
pozemku pro výstavbu zvonice v lokalitě ul. 6. května
ve Všetulích s tím, aby byla koordinována s revitalizací
ul. 6. května (2016-2017) a
II pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat
o jejím umístění se spolkem „Všetuláci sobě“;
neschválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě
které by Městská policie Holešov mohla měřit předepsanou rychlost na komunikaci Bořenovice–Pacetluky;
schválilo prodej městského pozemku p. č. 968/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, k. ú. Všetuly,
Stanislavu a Marii Robešovým za kupní cenu 300 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být
uzavřena v termínu do 29. 5. 2015. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, dle
GPL č. 1421-77/2014, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého
návrhu;
vyjádřilo souhlas s bezúplatným nabytím pozemku p.
č. 1608/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p.
č. 1608/7, k. ú. Holešov, z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Holešova;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě ul. Školní v Holešově, případně jejich částí,
p. č. 1071, p. č. 1072, p. č. 1073, p. č. 1074, p. č. 1075, p. č.
1077, p. č. 1078, p. č. 1079, p. č. 1080, a p. č. 2961/1, vše
ostatní plocha, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
neschválilo zveřejnění záměru prodeje id. 5/8 pozemku p.
č. 629, zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, o celkové výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

neschválilo zveřejnění záměru prodeje části městského
pozemku p. č. 1852/19, ostatní plocha, o výměře cca 145
m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 159 m2, p. č. 1720/37,
ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. č. 1726/1, orná půda,
o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada, o výměře 38 m2
a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1703/2, ostatní plocha, o výměře 13 m2 a p. č.
1705, zahrada, o výměře 138 m2, vše k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu;
schválilo podle § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, další postup pořizování „Územního plánu Holešov“ dle předloženého návrhu;
I schválilo příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 100
Kč/rok na jednoho obyvatele města na rok 2016 a 2017
a II pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. O/0162/2010/DO;
Schválilo 1. rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání města Holešova dle zveřejněných programů
pro poskytování dotací v roce 2015 (tzv. „Akce milion“,
„Dotace na tělocvičny“ a „Mimořádná finanční dotace“)
dle předloženého a upraveného návrhu, 2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených
a upravených návrhů a 3. úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající v rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění
rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery
vynakládají;
uložilo starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit zastupitelstvu města vyúčtování položky oplocení
zámecké obory - rozpočtové opatření č. 1/2015 - částka
250 tis. Kč;
uložilo starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit zastupitelstvu města termíny uzávěrek čtrnáctideníku
Holešovsko včetně termínů jednání redakční rady; termín: od uzávěrky květnového čísla

Město nabízí k prodeji atraktivní stavební pozemky
Zastupitelstvo města Holešova dne 27. 4.
2015 schválilo záměr prodeje několika městských
parcel. Jedná se především o pozemky v lokalitě Školní ulice, kde je pro výstavbu rodinných
domů určeno 7 pozemků. Zájemci o pozemky
musí garantovat, že stavba bude obsahovat 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví, min. 1x stání
pro osobní automobil a 1x dvougaráž pro osobní
automobil. Minimální nabídková cena 1200 Kč/
m2 . Stavba musí být dokončena nejpozději do
tří let platnosti kupní smlouvy. Bude se jednat o
výstavbu domů řadového typu, která by navazovala na již zastavěnou půlku ulice Školní. Lhůta,
do níž lze návrhy podávat, končí dne 25. 5. 2015
v 10.00 hodin.

Květen 2015

Další pozemky nabízí město k prodeji ve
Všetulích v ulici Dukelská směrem k ulici Zahradní. Jsou určeny pro výstavbu 2 rodinných
domů – dvojdomek nebo pro výstavbu 1 samostatně stojícího rodinného domu za minimální
kupní cenu 1.000 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Termín podání přihlášek je stejný jako
v předchozím záměru prodeje.

úřední desce, stránkách města nebo vám je poskytne paní Hanslíková na telefonu č. 573521459.
Ing. Dušan Leško, vedoucí finančního odboru

Prodej pozemku bude připraven k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Holešova. Podrobnější informace o uvedených
i dalších prodávaných pozemcích naleznete na
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II. oficiální setkání starostů v rámci Projektu
meziobecní spolupráce

Projekt se realizuje na celém území republiky
a zapojilo se do něj celkem 205 správních obvodů
obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Cílem
projektu je posílení meziobecní spolupráce, která povede ke zvýšení efektivity veřejných služeb
v působnosti obcí. Uvedený projekt se od listopadu roku 2013 realizuje i pod záštitou města
Holešova. Jedním ze stěžejních výstupů projektu
Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ je tzv. souhrnný dokument. Zmíněný dokument zahrnuje podrobné analýzy a řešení problémových okruhů pro sociální oblast, školství,
odpadové hospodářství a volitelné téma – cestovní ruch všech 19 obcí z SO ORP Holešov.
V souvislosti s dokončením prací na souhrnném dokumentu (verze/duben 2015) probíhalo

28. dubna 2015 II. oficiální setkání představitelů obcí z celého správního obvodu, a to opět na
městském úřadě v Holešově, kde se v loňském
roce konalo také I. oficiální setkání představitelů
obcí. Přítomné za město Holešov přivítal pan starosta Mgr. Rudolf Seifert, poté moderování převzal pan Pavel Svoboda, tzv. motivující zastupitel
projektu, a společně se členy realizačního týmu
a motivující starostkou Mgr. Lenkou Koutnou
představil zástupcům obcí návrhovou část dokumentu a především pak cíle meziobecní spolupráce. Při té příležitosti byli zúčastnění seznámeni
s benchmarkingem – srovnávací metodou pou-

žívanou pro porovnání vybraných analytických
ukazatelů. Důležitost meziobecní spolupráce vyzdvihl regionální koordinátor Mgr. Jaroslav Šlechta a obohatil přítomné příklady dobré praxe ze
Zlínského kraje.
Na závěr setkání stvrdilo svým podpisem
zájem o další rozvoj a prohlubování meziobecní
spolupráce prostřednictvím společného prohlášení všech 17 přítomných starostů obcí.
Ing. Simona Stuchlíková,
koordinátorka projektu

Konference na téma financování romské integrace
Holešov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov ve spolupráci s Krajským
úřadem Zlínského kraje uspořádal konferenci na
téma Financování romské integrace z prostředků
evropských strukturálních a investičních fondů
2014–2020.
Konference se uskutečnila v úterý 14. dubna na Městském úřadě Holešov, kde zástupci
Zlínského kraje Bc. Jiřina Bradová, PhDr. Jana
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Pšejová, Mgr. Pavlína Nováková a Mgr. Stanislav
Jaša přítomným představili projekty a projektové
záměry, na které bude možné dosáhnout již v letošním roce.
Konference se dále zúčastnil starosta města
Mgr. Rudolf Seifert. Za MěÚ Holešov byly přítomné: Bc. Věra Lišková, Mgr. Irena Seifertová, Projekt meziobecní spolupráce PMOS Mgr.
Pavlína Veličková, nestátní neziskové organizace
zastupovali: Milan Jelínek Charita Holešov, Mgr. Milan
Svoboda - Jednota bratrská
Holešov, školská zařízení – Mgr. Jitka Heryánová,
Ing. Stanislava Horáková,
Mgr. Petr Kotas a pracovnice
MAS Partnerství Moštěnka.
Byly představeny operační programy zaměřené na
řešení romské problematiky
– zadluženost, nezaměstnanost a vzdělávání. V letošním roce budou na tyto
programy vyhlášeny výzvy
a operační programy. Z poskytovaných dotací by mělo asi

60 % připadnout Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách. Na projekty je možné ale
dosáhnout i mimo tuto Agenturu.
Dále bylo pracovníky krajského úřadu Zlín
doporučeno, aby se místní nestátní organizace dohodly a podávaly projekty společně.
Projekty by měly být koordinovány a vytvářeny ve spolupráci měst a obcí, nestátních neziskových organizací a školských zařízení.
Starosta Rudolf Seifert nabídl pomoc při psaní a podávání projektů, kdy je možné obracet se
na pracovníky projekčního týmu města Holešova.
Bc. Jiřina Bradová – koordinátorka pro národnostní menšiny ve Zlínském kraji, nabádala
přítomné, že se mohou se svými dotazy obracet
přímo na pracovníky Krajského úřadu Zlínského
kraje, kteří se konference v Holešově zúčastnili.
Situaci v Holešově hodnotila jako uklidněnou a stabilní i díky práci nestátních neziskových
organizací, jako jsou Jednota bratrská Holešov
a Argo Zlín, které s romskou komunitou a mládeží
dlouhodobě pracují.
Mgr. Irena Seifertová,
romská poradkyně,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Holešovsko

Průvodce sociálními a zdravotními
službami v Holešově a okolí III
Pro občany našeho města a místních částí vydalo město Holešov třetí vydání Průvodce
sociálními a zdravotními službami v Holešově
a okolí. Brožurka vyšla začátkem tohoto roku nákladem tisíc kusů.
Na přípravě a vydání průvodce se podílely
pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Prodám byt v OV
3 + 1 na sídlišti U Letiště

Kontakt na tel.:
605 435 557

Občané zde najdou informace a kontakty
na poskytovatele sociálních služeb v Holešově
a okolí. Dále oceníte seznam, kontakty a ordinační hodiny lékařů a zdravotnických zařízení.
Průvodce rovněž informuje o volnočasových aktivitách, klubech a státních institucích
působících v Holešově. Jsou zde i praktické rady
do života se sociální tematikou. Brožurka je doplněna fotografiemi.
Publikace je občanům k dispozici zdarma
přímo u pracovníků sociálního odboru MěÚ Holešov, dále na podatelně MěÚ, u pracovníků úřadu práce, u poskytovatelů sociálních služeb /CpS
Holešov, Charita Holešov/ nebo v Informačním
centru.
Mgr. Irena Seifertová
Odbor SVZ MěÚ Holešov

PROJEKT „ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY“
V rámci veřejně prospěšných prací vznikl
projekt „Asistent prevence kriminality“, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a v obcích. Vybrané osoby
budou jako asistenti prevence kriminality vykonávat pomocné práce pro městskou policii a pro
obec a budou tím přispívat k ochraně bezpečnosti
osob a majetku a dále provádět dohled nad dodržováním čistoty a pořádku.
Město Holešov se jako jedno z prvních
v České republice k tomuto projektu připojilo
a ve spolupráci s kontaktním pracovištěm ÚP ČR
v Holešově vybralo 3 osoby, které od 1. 6. 2015 po
nezbytném vyškolení začnou popsanou činnost
jako asistenti prevence kriminality vykonávat zejména pro městskou policii, která bude jejich činnost organizovat a řídit. Mezi základní činnosti

asistentů prevence kriminality bude patřit nepřetržitý dohled nad prostorami kontaktního pracoviště
ÚP ČR v Holešově z důvodu zvýšení bezpečnosti
na tomto kontaktním pracovišti. Dále výkon dohledu u základních škol před započetím i ukončením vyučování a rozchodem žáků. Dohled nad
bezpečností na silnicích, zejména u problémových
přechodů. Dohled nad bezpečností dětí – šikana,
okrádání spolužáků, rvačky, kouření žáků a také
jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovami škol. Dohled nad dodržováním
čistoty a pořádku v parcích, na dětských hřištích,
dalších veřejných prostranstvích a v problémových
lokalitách. Po důkladném proškolení je i předpoklad dohledu nad veřejným pořádkem společně
s hlídkami městské policie. Městská policie si od
projektu slibuje uklidnění situace na kontaktním

pracovišti ÚP ČR v Holešově, usměrnění chování
žáků základních škol při cestě do i ze školy, i bližší
spolupráci s rodiči při upozorňování a vysvětlování možných právních následků nestandardního
chování žáků. Zkušenosti s obdobnými dřívějšími
projekty předmětné ve větší míře potvrzují, protože
děti, rodiče a další příp. osoby tento způsob komunikace a dohledu nevnímají jako represivní nebo
diskriminační na rozdíl od zaběhnutých postupů
ze strany strážníků či policie.
Asistenty prevence kriminality veřejnost
pozná podle reflexních vest, které ponesou nápisy „ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY“.
V budovách budou označeni visačkou se stejným
nápisem, zejména v prostorách kontaktního pracoviště ÚP ČR v Holešově.
str. Eduard Dlhopolček

Město řeší dopravní situaci v ul. Palackého a 6. května
Město Holešov ve spolupráci s ŘSZK připravuje výstavbu okružní křižovatky na křížení
ulic Palackého – 6. května. Proto město zadalo
zpracování projektové dokumentace k územnímu
řízení „KŘIŽOVATKA SILNIC II/490 II/438 HOLEŠOV, VŠETULY“, která by měla vyřešit všechny
související technické problémy, a to zejména přeložky sítí technické infrastruktury, ale také podmínky stavby v blízkosti železnice apod.
V této souvislosti proběhlo dne 14. 4. 2015
na MěÚ v Holešově jednání s projektantem
a zástupci dotčených orgánů a byl dohodnut další
postup přípravy tak, aby v průběhu měsíce května mohla být dokumentace rozeslána dotčeným
orgánům k vydání závazných stanovisek s cílem
podání žádosti o územní rozhodnutí v průběhu
měsíce června.
Na jednání dále vystoupil pan Ing. Vedra,
který podrobně popsal záměr společnosti VaK
Kroměříž - „zkapacitnění vodovodu 6. května“,
jehož první část bude součástí stavby okružní křižovatky.
St. Julíček
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Dotační program „Iniciativa mládeže“ podporuje nápady
mladých a jejich neformální vzdělávání ve městě Holešově
Holešovská radnice se připojila k projektu „Iniciativa mládeže“, jehož cílem je podpora nápadů mladých lidí ve věku od 15 do 26 let.
Podmínkou sestavení týmu je minimální počet
4 členů a plnoletost aspoň jednoho z nich. V týmu
mohou být studenti, pracující i nezaměstnaní. Zaměřením konkrétních projektů může být kultura,
sport, životní prostředí, lidská práva, volný čas,
zdravý životní styl, sociální, případně jiná důležitá
oblast veřejného života.
Dotační program „Iniciativa mládeže“umožní mladým lidem z Holešova realizaci vlastních
nápadů, kterými oživí dění ve městě a zároveň si
sami strukturují svůj volný čas. Program poskytuje finanční dotaci na 1 nápad ve výši od 5.000
do 20.000 Kč. Program učí mladé lidi být aktivní
v místě, ve kterém žijí.

Je ti mezi 15–26 lety?
Jsi aktivní? Máš nápady?

V roce 2015 bude prostřednictvím města
Holešova rozděleno v rámci programu „Iniciativa mládeže“ 50.000 Kč. Termíny pro uzávěrky
jsou průběžné. Své nápady registrujte na www.
mladezkraji.cz/zlin. Aktuální nejbližší uzávěrka je
31. 5. 2015.
Program přináší do města důležitá témata,
jako např. aktivní občanství, interkulturní vzdělávání a sociální začleňování slabších skupin, a
zprostředkovává je inspirativními neformálně
vzdělávacími přístupy a metodami. Mladí lidé se

díky programu neformálně učí cizí jazyky, finanční odpovědnosti, plánování či umění vyjednávat
v praxi.
„Chceme více zapojit mladé lidi z Holešova
a nabídnout jim oporu při realizaci jejich nápadů. Motivujeme je nejen k získání finančních
prostředků, ale zároveň i zkušenosti s vedením
projektu a jeho zasazením do rámce města,“ říká
starosta města Mgr. Rudolf Seifert.
Projektový tým města

Město Holešov zahájilo realizaci projektu
podporujícího rozvoj informačních technologií

Vytvoř čtyřčlenný tým a získejte až
20 000 Kč pro svůj neziskový projekt, který
obohatí místo, kde žiješ, studuješ!
Holešov je městem, ve kterém můžeš
svůj projekt zrealizovat
Konkrétní projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská
práva/multikulturní prostředí, volný čas,
zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.
Realizací projektu získáš příležitost setkat se
s osobnostmi veřejného života, podnikatelské sféry a neziskového sektoru.
Nápad můžeš registrovat průběžně.
Nejbližší uzávěrka nápadů je 31. 5. 2015.
Registruj svůj nápad ještě dnes na
www.mladezkraji.cz/zlin

V září 2014 byla městu Holešov přidělena
dotace z Integrovaného operačního programu na
rozvoj informačních technologií na projekt Moderní efektivní úřad Holešov.
Projekt vychází ze státního strategického
rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart administration s cílem rozvíjet infrastrukturu pro
další zefektivnění služeb veřejné a státní správy
v území. Posílení informačních technologií přispěje ke kvalitativnímu povýšení úřadu na moderní a efektivní
úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající dnešní době.
Hlavní myšlenkou projektu je
podpora služeb eGovernmentu komplexní prací s elektronickými do-

kumenty od jejich digitalizace přes vyhledávání,
ukládání a řízený pohyb po úřadě v závislosti na
definovaných procesech a právech či definovaných
úkolech. Dalším nosným tématem projektu je zvýšení veřejné kontroly nad vydávanými prostředky
elektronizací ekonomických agend s napojením
na Informační systém základních registrů, řízení
zpracování podání a jejich elektronizace.
Projekt bude zrealizován do
konce srpna 2015. Jeho předpokládané náklady činí 3.791.306 Kč,
které budou z 85 % hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město se finančně podílí 15 %
nákladů. Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/22.09433.

Selský rynek v Holešově
(red) Poslední čtvrtek v letošním měsíci
únoru a březnu ožilo holešovské náměstí velmi
milými trhy. Celý den zde prodávali především
farmářské a řemeslné výrobky z Moravy, Čech,
Slovenska, ba i ze vzdálenějších zemí Evropské
unie prodejci, výrobci a farmáři, spojení v projektu Selský rynek. Příjemný, nevtíravý trh, na
kterém si jeho návštěvník mohl opravdu pochutnat na domácích specialitách uzenářských, mlékařských, pekařských, medařských, zelinářských
a mnoha dalších, na kterých se dalo koupit domácí máslo, sýr, skvělé uzeniny, nakládaná rajčata,
koření a mnoho, mnoho dalšího, byl provázen
živou hudbou a komentátorem, který organizoval
soutěže pro nakupující, informoval návštěvníky
o prodejcích a vůbec vytvářel milou atmosféru.
První dva trhy – Selské rynky – byly zkušební. Protože občané města byli vesměs s těmito trhy
velmi spokojeni, dohodlo vedení města Holešova
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s organizátory Selských rynků jejich pravidelné
konání. Takže se počínaje květnem letošního
roku můžeme každý poslední čtvrtek v měsíci
(s výjimkou prosince, kdy je trh v úterý) těšit na
opravdové trhy, nezatížené prodejci
braků a levného dovozového zboží,
kterého je na asijských tržnicích nadbytek.
Selské rynky se budou na náměstí v Holešově konat:
28. 5. (čtvrtek)
25. 6. (čtvrtek)
30. 7. (čtvrtek)
27. 8. (čtvrtek)
24. 9. (čtvrtek)
29. 10. (čtvrtek)
26. 11. (čtvrtek)
22. 12. (úterý)

webu a plakáty na obvyklých místech. Takže se
lze těšit na novou holešovskou tradici, ostatně se
tak vracíme do historie našeho města, proslulého
svými trhy.

O konání jednotlivých selských
rynků budeme občany Holešova
a okolí informovat s předstihem
v městském rozhlase, na městském

Holešovsko

Barevné jaro v Holešově

Veřejná prostranství města Holešova se v této době oděla do nádhery jarních květin a kvetoucích stromů. Zámecké zahradnictví Stella na objednávku
města Holešova vysadilo tulipány, narcisy, macešky, upravilo vysazované záhony, okolí kvetoucích stromů a truhlíky v centru města, aby si kolemjdoucí připomenuli, že se po dlouhém váhání do přírody a díky šikovným zahradníkům
i do města po roce vrátilo jaro. Krásné a voňavé jarní dny!
Ing. Radek Doležel, místostarosta

Zprávy Obvodního oddělení Městské brigády
PČR Holešov
pro studenty i letos
Vášniví kuřáci

Těsně po půlnoci 24. 4. 2015 byli hlídkou holešovské policie zadrženi
dva recidivisté ze Zlínska v prodejně Coop v Prusinovicích. Dva muži ve věku
třicet a třicet osm let překonali vstupní dveře do obchodu a zde si z regálu naplnili igelitové tašky cigaretami za téměř šedesát tisíc korun. Při tomto však byli vyrušeni policejní hlídkou. Jelikož se mužům do pout nechtělo
úplně dobrovolně, museli policisté použít donucovací prostředky, hrozbu
namířenou střelnou zbraní, hmaty a chvaty sebeobrany. Díky včasnému a pohotovému zákroku bylo všechno zboží vráceno do prodeje, a nevznikla tak
žádná škoda. Pachatelé přespali v policejní cele a následně jim bylo sděleno
podezření z trestného činu krádeže a čeká je soud.

Všímavost občanů se vyplácí

Díky všímavosti spoluobčanů se v minulých dnech podařilo holešovským policistům zadržet pachatele, který otevřeným oknem vnikl do domu
v Rymicích a odcizil zde pět set korun. Občané si podezřelého muže všimli,
začali ho pronásledovat a zavolali na mobilní telefon hlídky PČR Holešov.
Hlídka následně muže zadržela a převezla na policejní stanici k výslechu. Policistům se muž později přiznal nejen k vloupání do domu v Rymicích, ale
také do domů v Kroměříži a Hulíně, kde odcizil jízdní kolo a elektroniku
za bezmála dvacet sedm tisíc korun. Jelikož se obdobné trestné činnosti dopouštěl i v minulosti, byla soudcem Okresního soudu v Kroměříži na muže
uvalena vazba. Zde bude čekat na soud, ve kterém mu hrozí až tři roky odnětí
svobody.
Npor. Mgr. Jan Novák
vedoucí OO PČR Holešov
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Město Holešov pořádá také letos letní brigády pro studenty. Vloni mělo
možnost zúčastnit se těchto letních aktivit přes sto žáků a studentů středních
a vysokých škol (popř. absolventů základních škol) a letos bude mít možnost
opět více než sto deset mladých lidí si přivydělat. Letní brigády organizuje město Holešov a pracovníci městského úřadu ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, osadními výbory či obchodními společnostmi města.
Zájemci o letní brigády mohou podávat přihlášky na Městský úřad Holešov, Masarykova 628 Ing. Marii Krajcarové – tel.: 573 521 254, e-amil: marie.
krajcarova@holesov.cz.
Brigády jsou organizovány ve čtrnáctidenních turnusech, pracovní doba
činí šest hodin denně, začátek této doby bude převážně v 7 hodin ráno. Předpokládaná mzda je 55 Kč na hodinu.
První turnus bude zahájen v pondělí 29. 6. a potrvá do 10. 7., další jsou
stanoveny takto: 13. až 24. 7.; 27. 7. až 7. 8.; 10. až 21. 8. a poslední 24. 8. až 4. 9.
Práce budou probíhat v prostorách města a místních částech (řídí si předsedové
OV) při úklidu a údržbě veřejných prostranství, v Městském kulturním středisku při organizování akcí či údržbě zámecké zahrady, v technických službách, na
sportovištích města, v některých školách a školkách atd. Každého brigádníka
bude mít na starosti pověřený pracovník z uvedených organizací a vše bude
koordinovat M. Krajcarová a O. Rypková a další pracovníci města: Otto Gross,
Ing. M. Holíková a E. Kománková. Všichni budou také při nástupu proškoleni
o bezpečnosti práce a na pracovišti obdrží základní pracovní pomůcky. Přihlášky na brigády se přijímají do 15. června.
Zastupitelstvo vyčlenilo na brigády i letos částku 400 000 korun a všechny
tyto prostředky půjdou na výplaty. Přednost při přijetí mají mladí lidé s bydlištěm v Holešově a místních částech starší 15 let. Hlavním smyslem celé aktivity
je nejen snaha o údržbu veřejných prostranství a majetku, ale také pomoci studentům přivydělat si a poznat město, jeho zařízení i hodnotu veřejného majetku.
Rudolf Seifert
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MIKROREGION
Z projevu kronikáře obce Rymice
Jana Pospíšila k 70. výročí oslav
ukončení 2. světové války
Nevítali jsme je šeříky
Vážení spoluobčané, vážení hosté, milé děti,
8. května uplynulo 70 let, kdy v podvečerních hodinách bylo do společného hrobu ukládáno 17 rakví s těly padlých vojáků. Tenkrát bylo úterý
a jen velmi málo pamětníků z řad našich rymických občanů si ještě po letech
vzpomene na tyto smutné chvíle, na slova tehdejšího duchovního správce
P. Antonína Březiny či slova na rozloučenou, kterými se s padlými vojáky
loučil řídící zdejší školy Josef Vičík... (pokračování v sekci Vlastivěda)

Uctění památky padlých obyvatel a vojáků
70. výročí ukončení II.
světové války a uctění památky padlých obyvatel a vojáků
v Količíně proběhlo již v neděli 3. května, kdy do Količína
přijelo asi 50 vojáků ze Spolku
přátel odboje II. světové války.
Tito zahájili pietní akty po celé
České republice a Slovensku již
několik dní předem. Tohoto
dne položili věnec k pomníku,
který s sebou nesl myšlenku
úcty, i v Količíně. Poté pokra-

čovali ve své „osvoboditelské cestě“ dále do Přerova a Prahy. Následně pak v pátek 8. května proběhl pietní akt uctění památky padlých ve druhé
světové válce v Količíně. Tato vzpomínková akce
byla zahájena průvodem místních obyvatel, představitelů města, obce Rymice a hasičských sborů
Količína a Rymic.
Tradičně vycházel průvod od budovy obecního úřadu k pomníku padlých u místní zvonice.
Uctění památky padlých obyvatel a vojáků, kteří
bojovali za svobodu a skončení války, jsme si připomněli sledem událostí, jak boje za svobodu probíhaly tady v Količíně.

Výstava zahrádkářů
v Prusinovicích
Prusinovice - Nejen v Holešově, ale také v některých obcích Mikroregionu Holešovsko máme činorodé organizace zahrádkářů. Poslední dubnový
víkend o tom své příznivce přesvědčili i zahrádkáři z Prusinovic. Uspořádali
další originální výstavu, která nesla název „Hračky a jiné věci dávné i nedávné“. K vidění zde byla široká škála starodávných hraček, hraček z doby
socialismu, od starých proutěných kočárků až po plyšové medvědy. Ti dříve
narození si u nich i zavzpomínali na hry svého dětství, malé děti se naopak
divily, co je to za podivné hračky. Všem členům ČZS Prusinovice, kteří výstavu připravili, přejeme hodně zdraví a elánu do další činnosti.
JZ
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Holešovsko

KULTURA

Martinů Voices
Druhým koncertem jarního cyklu MUSICA
Holešov byl pěvecký koncert „Martinů Voices“
pod vedením skvělého dirigenta Lukáše Vasilka.
Profesionální komorní sbor s ohromujícím
pěveckým výkonem - tak se představilo dvanáct
nádherně sladěných hlasů Martinů Voices, kteří ve svém programu v Holešově představili své
nové CD s názvem „Testamentum“. Během koncertu zazněly renesanční madrigaly Giovanniho Pierluigi da Palestrina, duchovní hudba estonského
skladatele Arvo Pärta, české madrigaly Bohuslava
Martinů a spirituály Angličana Michaela Tippetta.

Zajímavostí tohoto koncertu
bylo i to, že mezi návštěvníky jsme
zaregistrovali nebývalé množství
sbormistrů i z okolních měst (šest
sbormistrů z Holešova, Hulína, Kroměříže, Zlína a Olomouce a Brna).
Bouřlivý potlesk a ovace diváků
vestoje si vyžádaly dva pěvecké přídavky a spousta návštěvníků si odnesla líbivé tóny Martinů Voices i na
zmiňovaném CD Testamentum.
Mgr. Jana Slovenčíková

Umělkyně, která může změnit tvář současné bluesové scény
Holešov (JZ) - V pořadí druhou interpretkou bluesové a rockové hudby, která koncertovala
v pátek 17. dubna v Holešově, byla Kanaďanka
Layla Zoe. Tato vycházející světová hvězda před-

stavila svoji žhavou, dynamickou show v zámeckém New Drive Clubu. Její vystoupení přiblížilo
publiku nejaktuálnější trendy návratu bluesrocku
na světovou scénu.
Razantní zpěvačka Layla Zoe začala zpívat ve svých čtyřech letech a od
čtrnácti již vystupovala s kapelou svého
otce. Svým pěveckým projevem ohromuje posluchače hned od prvního okamžiku svého vystoupení. Vedle maximální
schopnosti emočního projevu si obdiv zasluhuje i její zjev - rusé vlasy i tetováním
dekorované tělo.
V roce 2006 Layla Zoe obdržela ve
Vancouveru cenu “Zpěvačka roku”. Poté,
co Layla v roce 2006 vyhrála soutěž Compo 10 Blues Writing ve Finsku, začala
stále více navštěvovat evropská klubová
a festivalová pódia a tím si vydobyla sluš-

né renomé. Svým výkonem uvádí v úžas fanoušky
nejenom v Německu, Belgii, Lucembursku, Francii, Švýcarsku, Polsku, ale také v České republice.
Její poslední dvě alba vznikla pod taktovkou
mladého německého multiinstrumentalisty Henrika Freischladera. Obě vyšla u firmy Cable Car
Records a jejich prostřednictvím se s Laylou může
seznámit celá evropská bluesová veřejnost. Právě
díky její hudbě je tento žánr opět o něco rozmanitější. Album The Lily zvolili ve svém hlasování
čtenáři Down Beatu jako 6. nejlepší v anketě Top
20 Blues album 2014, dle redaktorů tohoto magazínu pak bylo vyhlášeno jako vůbec nejlepší. Nová
kolekce nahrávek, tentokrát koncertních, je ohlášena na únor 2015.
Během své kariéry Layla Zoe vystoupila
s mnohými velikány kanadské bluesové scény
včetně zesnulého Jeffa Healeye.
Layla Zoe je síla, se kterou se musí počítat.

Komorní soubor CORDA MAGICO oslavil 15. výročí založení
Při příležitosti 15. výročí vzniku uspořádal hudební soubor Corda Magico za podpory
MKS Holešov a občanského sdružení Castellum,
pro své příznivce slavnost v podobě skvělého
komorního koncertu. Uskutečnil se ve čtvrtek
30. dubna v zámecké sala terreně za účasti příznivců a významných hostů. Soubor pod vedením
své zakladatelky, kytaristky, učitelky hudby a autorky většiny repertoáru Nelly Billové interpretuje
převážně chrámovou vznešenou hudbu s písněmi
na slova světových básníků, ale i hudbu z vlastní
dílny. Také zde zazněly původní skladby autorky
a vedoucí souboru Nelly Billové. Na jejich produkci se společně podílely členky souboru Nelly Billo-

vá, Danuše Pospíšilová (kytary), Sylvia Šimečková
(příčná flétna), Alena Vaculíková (zobcová flétna), Ladislava Jančová (klavír) a Zdeňka Pimková
(violoncello). Pěveckého partu se ujala nová zpěvačka souboru Klára Bartošková. Program uvedla
a prováděla Sylvia Šimečková. Soubor nabízí vystoupení na vernisážích, programech ve spojení se
slovem a také samostatné koncerty. Corda Magico nevystupuje jen na vernisážích anebo jen jako
součást nějakého většího programu, ale léta uvádí
i samostatné koncerty, ať už v klubech, muzeích,
zámcích, hradech nebo kostelích. Za všechny příznivce, fandy a milovníky hudby souboru CORDA MAGICO přejeme všem jeho protagonistkám

Oznámení o opravě kanalizace
na náměstí Svobody v Holešově
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. oznamují, že v předpokládaném termínu 1. 6.–31. 7.
budou provádět opravu kanalizace v délce 163 m
na náměstí Svobody v Holešově, jelikož kanalizace v této lokalitě je z větší části v havarijním stavu. Stavba bude realizována většinou otevřeným

Květen 2015

výkopem ve vozovce, proto bude značně omezen
vjezd automobilů do této části města. S omezeními projedou pouze osobní auta a malé obslužné
dodávky. Příjezd na nám. Sv. Anny bude zajištěn
z ulice F. X. Richtra demontáží zábrany v místě
průjezdu.

mnoho dalších tvůrčích úspěchů na hudebním
poli a mnoho dalších příznivců.
JZ

PODĚKOVÁNÍ

Chci touto cestou poslat poděkování všem
pracovníkům Centra pro seniory v Holešově za velmi hezkou a vzornou péči o mého
manžela Josefa Žáčka. Byla jsem velmi mile
překvapena, jak všichni zaměstnanci pečují
o své svěřence - seniory, obyvatele domova.
Ještě jednou moc děkuji.
Zdeňka Žáčková
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Tajemná Šachova synagoga Nezapomeneme…
Holešov - Doslova tajemně působila holešovská Šachova synagoga
páteční večer 17. dubna. Návštěvníci si ji totiž měli možnost prohlédnout
i s komentovaným výkladem průvodce a znalce židovské historie Holešova
Vratislava Brázdila za svitu svíček. Šachova synagoga z 16. století (postavena
v r. 1650) patří k několika málo synagogám s dochovanou tzv. polskou výzdobou. Jedná se o unikátní památku židovské kultury. V horních dvou patrech
se nachází expozice s názvem „Židé a Morava“, kde se mohou návštěvníci
více dovědět o historii Židů na Moravě a zhlédnout fotografie mnohých židovských památek na Moravě, existujících i zaniklých. O letních prázdninách
zde už tradičně probíhá Týden židovské kultury.
JZ

V tyto dny vzpomínáme 70. výročí od ukončení nejstrašnější války v dějinách lidstva. Další z připomínkových akcí k tomuto výročí proběhla 9. dubna 2015 v Městské knihovně v Holešově. Literárně-hudební pásmo připravilo
Malé divadlo MěK ve složení Jiřina Šašková, JUDr. Jarmila Pokorná, Eva Pešková a Ing. František Rafaja. Hudební doprovod zajistil soubor Corda Magico ve
složení Nelly Billová a Mgr. Danuše Pospíšilová.Vzpomenut byl život občanů
v protektorátním Holešově a poslední válečné dny. S úctou byli připomenuti ti,
kteří projevili svou odvahu,a ať jako příslušníci našeho zahraničního či domácího odboje, za II. světové války v boji za svobodu položili své životy nebo se
tohoto odboje zúčastnili.
Součástí připomínkových akcí k 70. výročí od konce II. světové války,
které probíhají v Městské knihovně Holešov, je i výstava s názvem „Zamořená
léta“, která je zaměřena na válečnou literaturu. Výstavu mohou zájemci navštívit v dubnu a v květnu a všechny vystavené knihy jsou k zapůjčení.
MěK Holešov

Třetí ročník Gulášfestu
se koná 30. května
Nezapomeňte na již tradiční Zámecký Gulášfest – zábavnou akci pro celou rodinu, jejíž součástí je týmová soutěž v uvaření nejlepšího guláše. Koná se 30. května v zámeckém parku
a letos čeká na návštěvníky malé překvapení – sobotní pohodu
vyladí doprovodný program rádia Rock Max s moderátorem,
poté skupinou Texas.
Závěrečná večerní zábava s kapelami Press Rock a Expo
Pension bude již tradiční příjemnou tečkou.
(mks)
foto Marcel Pospíšil

12

Holešovsko

Dny města 2015 - poděkování
Vážení Holešováci, v minulém týdnu proběhly od 13. do 17. května „Dny
města Holešova“. Ty jsou již pravidelně koncipovány tak, aby alespoň částečně
a trochu představily společenské dění v našem městě. Letošní dny byly skutečně po této
stránce reprezentativní, protože kromě možnosti předání finančních částek v rámci
tzv. Akce milion místním občanským sdružením a dalším aktivistům v oblasti kulturních, společenských a sportovních oblastí, jsme si v zámku mohli poslechnout vrcholný koncert souboru Collegium Marianum a jeho hvězdných hostů. Byl sestaven
z těch nejkvalitnějších instrumentálních skladeb holešovského rodáka, hudebníka,
skladatele a pedagoga, Františka Xavera Richtera, a nahrával jej Český rozhlas.
V sobotu 16. května jsme si připomněli 135. výročí založení holešovské hasičsko-sokolské jednoty a tím i vznik jedněch z nejvýznamnějších a nejstarších spolků
v Holešově, jež mají i v současné době pro město velký význam. Sobotní odpoledne poté patřilo Folklornímu dnu, který ve spolupráci s MKS pořádalo Středisko
voleného času. Na pódiu na nádvoří zámku vystoupilo kromě souborů z našeho
valašsko-hanáckého okolí a z Povážské Bystrice i holešovské Zrníčko. Vrcholem
dnů města pak bylo předání ocenění osobnostem města za minulé období. Vrcholem proto, že město a jeho život tvoří a někam směřují lidé a právě lidé, kteří jsou
aktivní v různých oblastech. Osobností za rok 2014 byl jmenován Ing. František
Hostaša, který se celý život věnoval výchově mládeže v několika oblastech sportu
a nyní je už řadu let předsedou místní pobočky Klubu českých turistů a stále obohacuje život města mnoha akcemi. Závěr soboty pak patřil koncertu country skupiny TEXAS a „uvedení na trh“ jejího nového CD. Tato kapela patří v oblasti hudby
ke stálicím a k tomu nejpozitivnějšímu, co v našem městě působí.
Neděli 17. června zahájila mše sv. za město a jeho občany a v ní holešovský
děkan a farář P. Jerzy Walczak velmi citlivě vyjádřil a popsal smyl podobných setkání a důvody, proč je třeba se setkávat a komunikovat spolu jak v rámci města,
tak i v případě spolupráce s partnerskými městy. Závěr dnů zajistil koncert Holešovského komorního orchestru – další stálice naší kulturní scény. Orchestr patří
také mezi soubory, kterými se můžeme pochlubit a reprezentovat. A poté proběhla
vycházka po památkách 2. světové války a ve Všetulích májová pobožnost.
Dovolím si tímto poděkovat za návštěvu přátel a souborů z partnerských měst
– Pszczyna a Skawina z Polska, Turčianských Teplic, Povážská Bystrica a Topoľčianek ze Slovenska a velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci Dnů města Holešov a těm, kteří tyto dny navštívili
a přispěli k jejich důstojnému průběhu.
Srdečně
Rudolf Seifert, starosta

Květen 2015

BIG BAND Josefa Hájka
potěšil publikum v Holešově
Holešov (JZ) - Páteční večer 17. dubna se v Holešově konalo hned několik kulturních akcí. V sále kina Svět zahrál skvělý holešovský BIG BAND,
celým názvem Big Band Holešov Josefa Hájka. Nejen v Holešově se tato kapela
se svým repertoárem těší velké oblibě. Podobně tomu bylo i na tomto
koncertu, kdy návštěvníci téměř
zcela zaplnili hlediště kina Svět.
Repertoár tohoto jazzového Big
Bandu se opírá o taková jména jako
Glenn Miller, Cole Porter, Buddy
Rich nebo Count Basie. Soubor se
skládá jak z amatérských, tak i z profesionálních hráčů, jež dohromady
spojuje krása jazzové hudby.
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Výhodné ceny vstupenek na Holešovskou Regatu 2015
jen do konce května!
Už jen do konce května si budou moci zájemci koupit vstupenky za výhodné ceny na rodinný festival Holešovská regata 2015, který se
uskuteční ve dnech 19.–20. června.
Do konce tohoto měsíce bude stát jednodenní vstupenka pro dospělého 330,- Kč , dvoudenní
pak 600,- korun. Děti zaplatí 230,- Kč za jeden
den, za dva dny 400,-Kč.
Od června se ceny vstupenek budou zvyšovat.
Nižší cena vstupenek ale není jediným důvodem k tomu, aby si je zájemci zakoupili včas.
V minulém roce navštívil sobotní program
rekordní počet diváků a pořadatelé s ohledem
na stanovenou maximální kapacitu areálu, která
vychází i z ohledu na zeleň v zámeckých zahradách
a komfort návštěvníků, hlásili vyprodáno.
„Letošní exkluzivní složení účinkujících
i dosavadní čísla prodejů vstupenek naznačují, že

vyprodáno by mohlo být i letos. Proto bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů doporučujeme všem zájemcům zakoupit si vstupenky včas,“ uvedl ředitel
pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.
Letošní ročník zahájí v pátek Tomáš Klus se
speciálním koncertem, v sobotu na pódiu zahrají
Chinaski, MIG 21, David Koller s kapelou, Ivan
Mládek s Banjo Bandem a další hvězdy české hudební scény.
Kromě hudby se návštěvníci mohou těšit také
na opravdu bohatý doprovodný program jak pro
dospělé, tak i pro děti. Letos se ponese především
ve znamení cirkusu. Na festivalu se tak objeví různé
soubory s cirkusovými vstupy jako například Long
Vehicle Circus, který je známý i z finálových klání
oblíbené televizní talentové reality show, nebo divadelní soubor Nori Sawa, který s obřími loutkami
účinkoval i na světové výstavě Expo v Shanghai.

Chybět nebude už každoroční soutěž netradičních plavidel a Mistrovství Holešova (a světa)
v přejezdu vodní lávky. Připraveny jsou rovněž
prohlídky zámku, svezení na dračích lodích, zvýhodněný vstup na speciální výstavy a další bohatý
doprovodný program.
Veškeré informace o festivalu diváci najdou
na www.holesovskaregata.cz.
Vstupenky jsou v prodeji v sítích TICKETPRO a TICKETART a také na následujících místech:
• Městské informační centrum Holešov, zámek
Holešov, Holešov, 769 01
• Informační centrum Pod Platany 2, Bystřice
pod Hostýnem
• Velké kino, náměstí práce 2511, Zlín, 760 01
• Golden Apple Cinema, a. s. multikino Zlín,
nám. Míru 174, Zlín, 760 01

Město Holešov a jeho příspěvková organizace MKS připravují
Desáté výročí znovuotevření holešovského
zámku
Před deseti lety město Holešov zámek koupilo od předchozí majitelky a rozhodlo se z něj
vytvořit kulturně-společenské centrum regionu.
Výročí si v průběhu roku připomeneme hned několika akcemi.
Na jaře vyjde publikace historika a bývalého
ředitele zlínského státního archivu a muzea Zdeňka Pokludy o historii zámku. Jedná se o první relevantní práci na toto téma a kniha bude určena
především pro veřejnost.
Jednou z doprovodných akcí, která v říjnu
na výstavu Zámek opět
vzkříšený naváže, bude
dvoudenní odborná vědecká konference Castellum
ressurectionis. Jejím odborným garantem bude
Národní památkový ústav
Kroměříž.

zámku bude letos výstava Zdeňka Buriana. Název Cesta kolem světa s podtitulem Z prvohor
na Divoký západ naznačuje, že výstava se bude
soustředit na to nejlepší z jeho tvorby – pravěk
a ilustrace k dobrodružné literatuře.
Projekt vzniká u příležitosti 110. výročí narození Zdeňka Buriana.
Oldřich Kulhánek – Grafické dílo
zámek Holešov, New Drive Club
červen–září 2015

Průřez grafickou tvorbou významného českého grafika, tvůrce poštovních známek a bankovek
Oldřicha Kulhánka nabídnou od června sklepní
prostory New Drive Clubu holešovského zámku.
Výstava se uskuteční u příležitosti autorových nedožitých 75. narozenin.
Výstava živých exotických zvířat
Zámecká galerie Holešov, červen–září 2015
Evropské turné nejmenších živých opiček
světa, vybraných druhů ještěrů, nejedovatých hadů
a největších afrických želv
bude mít v červnu premiéru na holešovském zámku.
V Česku nebývalý výstavní projekt představí jedny
z nejzajímavějších a zároveň
nejohroženějších živočišných druhů na planetě.

Krejčová nabízí šití
na zakázku

Zdeněk Burian - Cesta kolem světa
Z prvohor na Divoký západ
Zámecká galerie Holešov,
28. 5.–27. 9. 2015
Zásadním výstavním
počinem na holešovském
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• opravy oděvů
• šití dekoračního textilu

Po dohodě možnost návštěvy u zákazníka

tel.: 777 138 247

Několik druhů tamarínů a kosmanů, pavouků
a štírů, hadů škrtičů, chameleonů a leguánů bude
v historických sálech umístěno do voliér a terárií, africké želvy se budou ve vymezeném prostoru dokonce
pohybovat volně.

Holešovsko

Program akcí MKS Holešov: květen - červen 2015
Koncerty

MUSICA Holešov
Czech Virtuosi & Esther YOO
Pondělí 25. května, v 19.00 hod., nádvoří zámku
(v případě nepříznivého počasí – zámek, velký sál);
mimořádný koncert s Esther Yoo (USA – housle),
Czech Virtuosi a dirigentem J. Kleckerem. V programu zazní skladby W. A. Mozarta, A. Glazunova
a F. M. Bartholdyho. Vstupné: v předprodeji 120
Kč, na místě150 Kč

Akce

3. Zámecký Gulášfest
Sobota 30. května, v 10.00 hod., zámecká zahrada;
již 3. ročník gurmánského festivalu v zámeckých
zahradách se uskuteční už od 10 hodin. Čekají
na Vás výborné guláše rozličných druhů i chutí,
skvělá muzika se skupinou TEXAS, večerní zábava s kapelami PRESS ROCK a EXPO-PENZION.
Celým dnem vás bude provázet rádio Rock Max.
Přijďte si užít s přáteli i rodinou vynikající zábavu
a příjemně si zamlsat hříšné dobroty a popít fajn
pivečko. Budeme se těšit. Vstupné: předprodej:
60 / na místě 90 / děti do 15 let v doprovodu rodičů ZDARMA

Den policie

Čtvrtek 21. května od 8.00 hod., zámecká zahrada.
Návštěvníci se mohou těšit na vystavenou techniku a ukázky činnosti složek Policie ČR, Městské
policie Holešov, hasičského záchranného sboru,
Armády ČR.

ski, David Koller s kapelou, Ivan Mládek a Banjo
Band, Mňága a Žďorp nebo Gipsy.cz. Soutěž netradičních plavidel je nedílnou součástí hlavního
festivalového programu a chybět nebude ani Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky.
Více na: www.holesovskaregata.cz
Otevřené brány v Holešově
Do 30. září, komentované prohlídky – církevní památky Holešova: kostel Nanebevzetí Panny Marie
s Černou kaplí, kostel. sv. Anny s kaplí sv. Kosmy
a Damiána. Sobota a státní svátky – 10.00–12.00,
a 13.00–17.00 hod., neděle 13.00 – 17.00 hod.,
první sobota v měsíci: 14.00–17.00 hod.
Holešovský blešák
Neděle 28. června, 8.00–13.00 hod., zámek Holešov - hobby sběratelská burza.

Výstavy

Zdeněk Burian - Z prvohor na Divoký západ
Čtvrtek 28. května – 27. září, zámecká galerie Holešov. Výstava ke 110. výročí autorova narození je
přehlídkou Burianových vrcholných děl soustředěných do Holešova ze 13 soukromých sbírek,
Památníku národního písemnictví Praha a Zoo
Dvůr Králové nad Labem. Otevírací doba: út–ne:
9.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Oldřich Kulhánek, Grafické dílo
Pátek 29. května–27. září – zámek Holešov, New
Drive Club. Prodejní expozice z pozůstalosti autora. Otevírací doba: út–ne: 9.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod.

Zámecká 5
Pátek 12. června – zámecká zahrada, běžecké závody pro děti i dospělé. Více v sekci sport.

Výstava nejmenších opiček světa a největších
afrických želv
Sobota 6. června–13. září, zámecká galerie Holešov. Výstavní přehlídka živých exotických zvířat.

Holešovská Regata 2015
Pátek, sobota 19.–20. června, zámecká zahrada. Pátý ročník největšího českého rodinného
festivalu nabízí program plný zvučných jmen i
zajímavých atrakcí. Tomáš Klus, Mig 21, China-

ASOCIACE
Květen–srpen – Městská knihovna Holešov. Výtvarné práce vystavují studenti Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově + Mgr. Jana Musilová. Vstup
volný.

Zamořená léta. II. světová válka v literatuře
Duben–květen, Městská knihovna Holešov. Vstup
volný.
Závěrečná výstava žáků Základní umělecké školy F. X. Richtra v Holešově
Do 28. května, zadní galerie zámku Holešov. Tradiční závěrečná výstava z tvorby žáků výtvarných
oborů Základní umělecké školy F. X. Richtra v
Holešově.

Přednášky

Češi chrání tygry
Úterý 26. května od 18 hod., kino Svět Holešov.
Přátelé sumaterských tygrů - představení nového
českého programu na ochranu tygrů sumaterských v Indonésii. Unikátní a odvážná cesta za
záchranou tygra a zviditelnění jeho kritického
ohrožení.
Afrikou, kde ebola nebola, aneb Z Namibie
k Viktoriiným vodopádům
Pondělí 1. června, 17.00 hod., Městská knihovna Holešov. Cestopisná přednáška Ing. Františka
Brachtla. Vstupné 25 Kč.
Víkend otevřených zahrad 2015
Neděle 14. června, od 14.00 hod., zámecká zahrada, sraz u hvězdárny. Komentovaná prohlídka zámecké zahrady v Holešově s Ing. Pavlou Pšejovou.
Pořádá Vlastivědný kroužek v Holešově.
Exkurze na Švédské šance u Přerova - Sobota 20.
června

Akce pro děti

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Čtvrtek 4. a středa 10. června, 13.30 hod., sala
terrena zámku. Slavnostní pasování žáků prvních tříd rytířem Brtníkem z Brtníku, malou čarodějnicí, Machem a Šebestovou a holešovskými
knihovnicemi. Součástí pasování bude i ocenění
vítězů výtvarné soutěže „Drdovy České pohádky
očima mladých výtvarníků“.

Projev starosty obce Žeranovice JUDr. Stanislava
Němce při slavnostním odhalení pamětní desky
Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,
vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním
slavnostním odhalení pamětní desky občanům
Žeranovic, kteří zahynuli v koncentračním táboře
Osvětim v době nacistické okupace.
Na dnešní slavnostní odhalení pamětní desky byla pozvána také paní Božena Valdová, rozená
Heráková, poslední žijící členka rodiny Herákovy
a svědkyně oněch tragických událostí. Bohužel, ze
závažných zdravotních důvodů se dnes nemůže zúčastnit.
Vítám mezi námi i další členy a potomky rodiny Herákovy.
Vítám pana Dr. Lubomíra Nečase, náměstka
hejtmana Zlínského kraje, starostu města Holešova
pana Mgr. Rudolfa Seiferta a starostu Horního Lapače pana Františka Kolečíka a bývalé starosty naší
obce pana Václava Čápa a pana Vladimíra Buchtu.
Vítám faráře naší žeranovické farnosti pana
pátera Mgr. Antonína Ptáčka a Vás všechny.

Květen 2015

Za pár dnů, 4. května, to bude přesně 72 let,
kdy byli z naší obce nuceně odsunuti do koncentračního tábora Osvětim členové romské rodiny
Herákovy, aby se už nikdy nevrátili. Odsunuto bylo
celkem 13 členů rodiny, malá Eva se narodila až
v koncentračním táboře. Zahynulo 11 členů rodiny, přežili jen tři. V Osvětimi zahynulo také asi 10
blízkých příbuzných Herákových, kteří nebyli občany Žeranovic, ale někteří se zde narodili jako děti
rodiny Malíkovy, Danielovy a Holomkovy.

Věříme, že tato pamětní deska se stane trvalou
památkou a důraznou připomínkou toho, co vše je
člověk člověku schopen z rasové nenávisti způsobit.
Velký dík patří také Ing. Janu Dúbravčíkovi,
který byl iniciátorem celé akce a zásadním způsobem se podílel na její přípravě i realizaci. Pracuje
jako vedoucí Vlastivědného kroužku v Holešově.

Vážené dámy a pánové, vážení hosté.
Obecní zastupitelstvo obce Žeranovice rozhodlo, že u příležitosti 70. výročí osvobození
naší vlasti bude na budově obecního úřadu
v Žeranovicích umístěna pamětní deska k trvalé
památce a pro připomenutí nacistického běsnění
a hrůz 2. světové války obětem z řad občanů Žeranovic.
Obec tak po dlouhých 70 letech splácí morální
dluh, který ke svým občanům měla.
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Pianista Kobylík předvede v Holešově
klavírní ekvilibristiku
Opět po roce se do Holešova vrací mladý
pianista Martin Kobylík, který se v sala terreně
holešovského zámku představí již popáté v řadě.
Z programu jeho předešlých sólových vystoupení
je patrné, že těžiště svého repertoáru vždy směřoval především k hudbě doby romantismu. Tentokrát se však představí s ambiciózním klavírním

programem, do něhož zařadil několik dramaturgicky nevšedních děl.
Vystoupení zahájí sólový part pozoruhodné
Chaconny Johanna Sebastiana Bacha - dílo, které je skutečnou hudební poezií, jistým způsobem
i meditativní, vzniklo původně jako houslová
skladba, později upravená do klavírní podoby
Ferrucciem Busonim. Další silný hudební zážitek
přinese slavná sonáta Ludwiga van Beethovena Appassionata, publikovaná ve Vídni na jaře 1807.
Jedná se o technicky náročné a mimořádně bouřlivé klavírní dílo, v jehož pozadí stojí komplikované
vztahy s bratrem, ženami ale i postupné vypořádání se s nezvratností skladatelova zhoršujícího
se sluchu. Vedle těchto autorů uvede také díla výrazných skladatelů z druhé poloviny 20. století Američana Leonarda Bernsteina a jeho britského
protějška Josepha Horowitze.
Není pochyb, že půjde o nebývale zdařilé komorní vystoupení, které vás přesvědčí, že i v mladém věku lze oslnit brilantní hrou, precizností
a svěží interpretací. Kontrast velkých romantických
partitur s rytmicky komplexní hudební řečí současnosti jistě přinese ojedinělý umělecký zážitek.
Koncert, nad kterým převzal záštitu starosta
Rudolf Seifert, se uskuteční v sobotu 6. června v zámecké sala terreně holešovského zámku od 19 hodin.
Miloš Břicháček

Společenská kronika
Sňatky

Jana Daníčková - Prusinovice
Marian Slovák - Holešov
Petra Strnková - Holešov
Jakub Bačík - Holešov
Šárka Chytílková - Holešov
Vít Růžička - Holešov
Petra Šišáková - Jankovice
David Barotek - Jankovice
Monika Darebníková - Pacetluky
Petr Jasenský - Holešov
Veronika Daďová - Hulín
Karel Turoň - Holešov
Kristýna Janečková - Brusné
Jan Navrátil - Holešov
Veronika Adámková - Holešov
Petr Číhal - Holešov
Leona Čapková - Holešov
Ondřej Machálek - Holešov
Petr Šuler - Sobotka
Janka Lisková - Kysucké Nové Mesto
Petra Ondrušková - Holešov
Radim Kuba - Pacetluky
Andrea Ponížilová - Holešov
Michal Richter - Holešov
Martina Gallová - Zlín
Jaroslav Dřímal - Mysločovice
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Michaela Zanášková - Míškovice
Radim Stoklasa - Hulín

Jubilanti - květen 2015

Františka Šenkyříková - Holešov
Marie Mlýnková - Holešov
Jiřina Stratilová - Holešov
Marie Zatloukalová - Holešov
Jiřina Podhajská - Holešov
Hilda Vaverková - Holešov, č. Žopy
Jiřina Doskočilová - Holešov
Emilie Rajáková - Holešov
Olga Foltýnová - Holešov
Drahomíra Večerková - Holešov
Zdeněk Mikl - Holešov
Ludmila Vlčková - Holešov
Stanislav Cholasta - Holešov
Marie Čúzyová - Holešov
Marie Přikrylová - Holešov, č. Dobrotice
František Gaja - Holešov
Marie Navrátilová - Holešov, č. Količín
Marie Štěpánková - Holešov
Jaroslav Cagášek - Holešov
Eva Lamošová - Holešov
Ludmila Běhalová - Holešov
Marie Vybíralová - Holešov
Jaroslav Otáhal - Holešov
Marie Kozmíková - Holešov, č. Žopy
Ludmila Jančíková - Holešov, č. Žopy
Hana Skýbová - Holešov
Stanislav Lobpreis - Holešov, č. Dobrotice
Josef Zaoral - Holešov
Marie Sklenářová - Holešov
Zdeňka Kopásková - Holešov
Stanislav Trněný - Holešov

Narození

Dominika Doleželová - Holešov
Dominik Brázdil - Holešov
Barbora Svobodová, Holešov, č. Tučapy
Dominika Maňková - Holešov, č. Dobrotice
Šárka Zrůbková - Holešov
Marek Štěpán - Holešov
Daniel Hrudík - Holešov
Barbora Kopčilová - Holešov
Filip Michalík - Holešov
Adam Ludvík - Holešov
Gabriela Šrucová - Holešov
VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO ZÁMKU.
POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO
DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ
VPRAVO, TEL. 573 521 355. TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU.

Úmrtí

Olga Loggajová - Holešov
Dominik Bednařík - Holešov
Zdenka Dovrtělová - Holešov, č. Žopy
Marie Nesvadbová - Holešov
Dagmar Janišová - Holešov
Stanislav Přikryl - Holešov
Marie Kozubíková - Holešov
Marta Hrubá - Holešov
Ludmila Foukalová - Holešov
Marie Hápová - Holešov
Marie Pomajbíková - Holešov
Miluše Procházková - Holešov

J. Medková

Holešovsko

Květinová soutěž o nejkrásnější balkon a předzahrádku
Město Holešov vyhlašuje v Holešově a jeho
místních částech soutěž v těchto kategoriích:
1. kategorie - o nejkrásnější balkon
2. kategorie - o nejkrásnější předzahrádku
Zapojit se může každý, kdo se chce podělit o
svou květinovou radost na balkóně nebo v předzahrádce rodinného nebo bytového domu.

Přihláška je k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu a na webových stránkách www.holesov.cz.
Do 30. 6. 2015 vyplněnou přihlášku do soutěže doručte osobně nebo poštou na podatelnu
Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769
17 Holešov nebo na e-mail: podatelna@holesov.cz.

V letních měsících bude hodnoticí komise
v terénu pořizovat fotodokumentaci a vybírat
mezi účastníky ty nejlepší, aby mohla v září vyhlásit vítěze soutěže.
Pro trojici nejlepších v každé kategorii budou
připraveny tematicky zaměřené ceny.

Floriánské hody v proběhly v obci Martinice

Jak již název napovídá, Floriánské hody,
zasvěcené svatému Floriánovi - patronu hasičů,
jsou dlouholetou tradicí naší obce. Letos jsme je
uspořádali 1. května, netradičně na návsi u zvonice - nápad našeho nového starosty Pavla Fiuráška.
Členové hasičského sboru za doprovodu osvědčené kapely Holešovská muzika napochodovali před
obecní úřad, kde všechny přítomné přivítal starosta obce. Poté následoval průvod k pomníku padlých, kde v rámci 70. výročí konce 2. světové války

občané uctili památku padlých a hasiči položili
věnec. Krátký proslov pronesl holešovský děkan
P. Jerzy Walczak a celý vzpomínkový akt ukončil folklorní soubor Jabloňka pěknou písničkou.
Poté sloužil hodovou mši svatou P. Jerzy Walczak,
který si získal srdce mnoha občanů svým přátelským přístupem, obzvláště k dětem. Po mši svaté
vystoupil folklorní soubor Jabloňka pod vedením
Petry Zrníkové a Ilony Brázdilové. Byly připraveny stánky s občerstvením s možností nákupu

domácích produktů, např. různé druhy uzeniny,
domácí víno, frgály, koláčky, tyčinky, velký ohlas
měly také martinické perníky a ručně vyrobené
šperky. Také bylo možné si zakoupit upomínkové
předměty s křesťanskou tematikou. Pro děti byl
přichystán doprovodný program - skákací hrad
a soutěže. V tomto duchu chtějí martiničtí hasiči
ve spolupráci s obcí dále pokračovat a pro příští
roky ještě ledacos vylepšit.
SDH Martinice

Prodej novostavby - bungalov

SVČ TYMY zve malé i velké cyklisty i jejich rodiče

NA KOLO JEN S PŘILBOU

ve středu 27. května od 15.00 hodin park Smetanovy sady
odpoledne na kolech, pestrý program plný soutěží a her, překážková
dráha, dopravní značky,
první pomoc, Besip
Na všechny účastníky čekají malé odměny
Bližší informace na tel.: 573 396 928, nebo v kanceláři Tymy.

Květen 2015

Jedná se o zděný nepodsklepený rodinný dům se 3 místnostmi
s užitnou plochou o výměře 90,6 m2 v obci Zahnašovice u Holešova.
Celková výměra činí 700 m2, zastavěná plocha je 111 m2.
Výstavba byla dokončena kolaudací v roce 2013. Rodinný dům
je realizován v nízkoenergetickém provedení s malými náklady na
energie (celkem cca 2 200 Kč/měsíc za veškeré energie).
Na pozemku se nachází vlastní studna s užitkovou vodou
(možnost připojení i na obecní řad). Vytápění je zajištěno plynovým
kotlem a krbem. Objekt RD je na rovinatém oploceném pozemku.
K RD náleží i kryté stání pro 3 auta. V ceně nemovitosti je nová
kuchyň se spotřebiči.
Cena: 2 980 000 Kč
Bližší info na tel.: 737 430 544
Prosím, RK nevolat
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Zájem škol a dětí o zahrádkářskou soutěž stoupá
V úterý 28. dubna proběhl v prostorách velkého sálu zámku již 12. ročník soutěže okresního kola mladých zahrádkářů. Tuto tradiční a na
oblibě stoupající soutěž pořádají pro žáky 4.–9.
tříd ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií členové ZO ČZS Holešov. Soutěží se ve
dvou disciplínách - testové otázky z oblasti příro-

dovědy, botaniky, ekologie a zdravovědy a v poznávání rostlin, ovocných i okrasných stromů,
květin a semen zelin a květin. Letošního ročníku
se zúčastnilo celkem 76 soutěžících, z toho 39
mladší kategorie a 37 starších žáků z celkem devíti
základních škol. Tradičně soutěží děti ze všech tří
ZŠ v Holešově, z Přílep a ZŠ TGM Bystřice pod
Hostýnem. Poprvé přijelo i sedm zástupců z nejvzdálenější ZŠ Zdounky,
nově se objevila ZŠ Hulín a druhým
rokem soutěžili žáci ze ZŠ Kostelec
u Holešova. Překvapením a objevem
soutěže byla nejmladší soutěžící Lucie
Folknerová ze třetí třídy ZŠ Přílepy,
která se se 62 body (pouze o 2 body
méně než vítěz) umístila na 2. místě.
Na otázku, kde získala takové znalosti,
odpověděla, že k zahrádkaření ji vede
její babička. Vítěze obou kategorií Matěje Obšivače z Gymnázia L. Jaroše, Holešov (64 b) a Jiřího Matějíčeka
z TGM Bystřice p/H. (67 b) - pak čeká

účast v celostátním kole této vědomostní soutěže
pořádané republikovou radou Českého zahrádkářského svazu v Praze.
Diplomy, ceny a gratulace převzali z rukou
zástupců vedení holešovské radnice, zástupců výboru ČZS Holešov a zástupce okresního sdružení
Jiřího Pecháčka nejen vítězové, ale všichni zúčastnění soutěžící. Za tuto obětavost je třeba vyjádřit
vedení organizace v čele s předsedkyní Vlastou
Čablovou velké poděkování. Vždyť ze které jiné
soutěže si každý účastník odnese tak hodnotné
ceny. V závěru poděkovala V. Čablová městu Holešov za bezplatné poskytnutí prostor velkého sálu
a všem sponzorům, bez kterých by soutěž neměla
takovou hodnotu a děti by neodcházely s plnými
taškami. Radost a úspěchy v zahrádkaření popřáli
dětem i starosta R. Seifert, místostarosta děti pozval na prohlídku současného stavu zámeckého
parku a obeznámil s dalšími budoucími kroky,
které se týkají především výsadby nové zeleně.
Úspěch a radost z reprezentace v celostátní soutěži
pak popřál vítězům Jiří Pecháček.
JZ

I děti ze 3. ZŠ pomáhaly UKLIDIT ČESKO
10.–12. dubna jsme se sešli ve škole k další báječné víkendovce. Tentokrát nás kromě obvyklých
a všemi oblíbených her, aktivit, noční stezky odvahy a dovádění v bazénu čekala také práce – připojili jsme se k celorepublikovému dobrovolnickému
projektu „Ukliďme Česko“. V sobotu ráno jsme
vyrazili do okolí naší školy a přilehlé ulice Dukelská, kde jsme vysbírali odpadky. Protože nám jarní
počasí přálo, po této práci jsme venku zůstali a až
do večera hráli hry a skotačili na hřišti.
Neplánovanou součástí programu se stala
také kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje – zkontrolovali nám kompletní dokumentaci,
pedagogickou způsobilost všech instruktorů, živnostenské oprávnění, zajištění zdravotníka, ale také
prostředí, v němž děti spí, stravují se a také si hrají.
Velice nás, a jistě také rodiče dětí, které s námi tyto
akce absolvují, těší, že kontrola neshledala žádné
pochybení a konstatovala, že zajištění našich víkendovek je po všech stránkách v pořádku. Můžeme

tedy s klidným srdcem a myslí
pokračovat v dalším plánování
dobrodružství pro naši báječnou
partu!
Už teď se těšíme s týmem
lektorů na letní stanový tábor
na Ochozech v Hostýnských
vrších i na příměstský tábor,
který v termínu 17.–21. srpna
chystáme kvůli opravě naší školy tentokrát výjimečně v budově
Gymnázia Ladislava Jaroše.
A samozřejmě se těšíme
i na další víkendovky v příštím
školním roce!! Za ten letošní
patří velký dík všem instruktorům, pomocníkům,
sponzorům a dobrým duším, bez nichž by tyto
aktivity pro děti nebylo možné realizovat. Dík patří rodičům za podporu, kterou nám dlouhodobě
vyjadřují. A největší dík letí k dětem, pro něž tyto

aktivity s láskou a radostí připravujeme. Krásné
léto - a když se neuvidíme na některém z táborů,
tak v novém školním roce určitě na další víkendovce NA SHLEDANOU!
Bc. Iveta Dvořáková

Pozvánka do Mateřského centra Srdíčko
Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov, tel. 573397163, tel. 573 397 163, e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz, www.srdicko.estranky.cz
* Mateřské centrum Srdíčko Holešov, Školní
1582 pořádá pro rodiče s předškolními dětmi dvě
rozlučkové akce na závěr tohoto školního roku. Den
dětí - POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY, který se
koná ve čtvrtek 28. 5. v 9.30 hodin. Děti budou plnit
pět jednoduchých úkolů s pohádkovou tematikou.
Každý dostane malý dárek a v ceně je i na celé dopoledne vstup do herny. Cena za dítě 30 Kč.
* V pondělí 8. června v 15.30 hod. se uskuteční
hudební akce HRAJ, MUZIKO, HRAJ! Pod tímto názvem se ukrývá pět hudebních nástrojů, které
vašim dětem představí a na ně zahrají žáci ZUŠ Holešov. Bude to klavír, altová flétna, housle, saxofon
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a bicí souprava. Děti budou hádat písničky, zpívat, některý nástroj si budou moci i vyzkoušet nebo osahat,
budou plnit hudební a hravé úkoly. Cena: 40 Kč/dítě
- v ceně je opět vstup do MC na celý den. Na obě akce
je nutné se předem přihlásit osobně, telefonicky nebo
elektronicky. Počet účastníků je omezen. Těšíme se na
vás. Za MC Srdíčko Eva Fuksová a Jana Smažilová.
* Pohádky z mechu a kapradí - TERMÍN KONÁNÍ: 13.–17. 7. DOBA KONÁNÍ: polodenní od
8 do 12 hodin bez oběda. CENA: 600 Kč. Program
zaměřen především pro předškoláky: pohybové hry,
poznávání, tvoření, výlet, plavání, spousta zážitků
a překvapení. Například: Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko, Jak hledali pět peněz, Jak
pekli koláč, Jak měli hodiny se zlou kukačkou, Jak
udělali obrovi píšťalku a mnoho dalšího. Lektorky:

Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková a Eva Fuksová. Přihlášky a podrobnosti v MC Srdíčko.
* Pro maminky s dětmi od 1,5 roku nabízí
o letních prázdninách MC Srdíčko kurz ŽIVOT
NA FARMĚ. TERMÍN KONÁNÍ: 20.–24. 7. DOBA
KONÁNÍ: polodenní od 8 do 12 hodin bez oběda. CENA: 600 Kč. Program s prvky pedagogiky
Marie Montessori. Rozvoj praktických dovedností,
s kterými se dítě setkává v každodenním životě,
samostatnost, práce se skutečnými funkčními předměty a pomůckami v připraveném prostředí. Náplň
bude také každý den tvořit zpěv, pohyb, výtvarné
práce, výlet na farmu. Lektorky: učitelka MŠ Jana
Smažilová a Eva Fuksová. Přihlášky, podrobnosti
a bližší informace k výchovně-vzdělávacímu programu Montessori u lektorek a v MC Srdíčko.

Holešovsko

Úspěch žákyň VPŠ a SPŠ
v krajském kole SOČ 2015
Dne 27. dubna 2015 se konalo krajské kolo
37. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Krajské kolo přehlídek prací SOČ Zlínského kraje
proběhlo na Gymnáziu Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě za účasti žákyň Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV v Holešově.
Karolína Lundová s prací Jan Hus – sada
výukových materiálů (vedoucí práce Mgr. Jolana Saibertová) v soutěžním oboru č. 12 získala 1.
místo a postupuje do celostátní přehlídky, která se
koná 19.–21. června 2015 v Praze.

Žákyně Nikola Daňková a Markéta Křížková s prací mistr Jan Hus známý i neznámý (vedoucí práce Mgr. Zuzana Hájková a pplk. Mgr. Lumír
Hendrych, Ph.D.) v oboru č. 16 obsadily čestné
8. místo.
Účastnicím soutěže blahopřejeme, děkujeme
za příkladnou reprezentaci školy a věříme, že Karolína Lundová bude dál úspěšně reprezentovat
naši školu v celostátní přehlídce SOČ.
PaedDr. Antonín Strachota

Exkurze 1. ZŠ Holešov do Dalešic a Dukovan
V pátek 10. 4. 2015 se
naše třída 9. C spolu s 9. D
a některými žáky 8. tříd vydala na exkurzi do jaderné
elektrárny Dukovany.
Měli jsme velice výřečného řidiče, který nás při cestě tam i zpět zasypal spoustou informací. Pan řidič nás
také provedl Mohelenskou
hadcovou stepí a vše doprovodil obsáhlým výkladem.
Ze stepi byla vidět jaderná
elektrárna Dukovany a krásný výhled na krajinu.

Květen 2015

Během cesty bylo skutečně veselo, protože si
žáci především v zadních částech autobusu zpívali
různé písně.
V Dukovanech jsme si prohlédli celé informační centrum, které je opravdu pěkné a stojí za
návštěvu. Následně jsme byli rozděleni do dvou
skupin, z nichž jedna sledovala film a druhá si
procházela informační centrum. Dověděli jsme se
zde spoustu informací, což bylo mnohem zábavnější a zajímavější než sezení ve školních lavicích.
Také jsme se podívali na vodní elektrárnu
v Dalešicích, kde se naskytla i možnost projít její
prostory. Během prohlídky jsme sledovali otáčení
turbíny. Celý výlet byl poutavý a zábavný.
Petr Nguyen a Nikol Chyťová,
9. C, 1. Základní škola Holešov
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Na gymnáziu se rozběhl preventivní program pro primu
Zlínský kraj na letošní rok vyhlásil dotační titul
na podporu neziskových organizací, škol a školských
zařízení v oblasti prevence rizikových tipů chování.
Gymnázium Ladislava Jaroše patří k uchazečům, kterým se podařilo dotaci od Zlínského kraje pro svůj
projekt získat. Náš projekt se jmenuje Prima třída
PRIMA a je zaměřen na podporu dobrého klimatu
v prvním ročníku osmiletého studia, na pozitivní
vztahy ve třídě, které jsou základem pro prevenci
negativních jevů, ale také na podporu práce třídního učitele a budování kvalitního vztahu rodičů a naší
školy. Součástí projektu je celá řada aktivit, některé
určené pouze pro tuto třídu, jiné s širším záběrem.
Podstatnou část projektu tvoří také preventivní vrstevnický PEER – program, který naše gymnázium již
několik let realizuje nejen u nás ve škole, ale také na
všech holešovských základních školách. V této oblasti projektu je naším partnerem také město Holešov,

kterému tímto děkujeme za podporu. V pátek 24. 4.
2015 proběhla na Gymnáziu Ladislava Jaroše první
projektová plánovaná akce s třídou prima s názvem:
„Kdo si hraje, nezlobí“. Akce probíhala pod vedením
třídního učitele Mgr. Hrnčiříka ve spolupráci se školním metodikem pedagogického procesu Mgr. Kuczmanem. Po vyučování jsme se sešli v aule v podkroví
školy. Prvním úkolem bylo všechny seznámit s přinesenými deskovými a společenskými hrami a nastínit jejich základní motivy a pravidla. Potom jsme
se všichni rozdělili do skupinek dle zájmu o danou
hru. Někteří si vybrali hru Twister - roztočili kotouč
a umísťovali ruce nebo nohy na políčka barev na
podložce. Další si vybrali hru Trans Amerika – Propojovali železnicí 5 vybraných měst v USA. Jiní zase
Monopoly - procházeli město, hledali lukrativní nemovitosti, investovali, vybírali od druhých nájemné,
uzavírali dohody – někteří se stali úspěšnými ob-

chodníky, jiní bohužel zbankrotovali. Dále se hrála
hra Česko junior - otázky se týkaly České republiky
a jejích obyvatel a byly rozděleny do čtyř okruhů: lidé
a společnost, příroda a geografie, kultura a různé. Po
těchto hrách ve skupinkách následovaly hry společné
pro všechny zúčastněné – populární Activity či Blábol. Na závěr se někteří z nás stali záchranáři - společnými silami jsme se snažili zachraňovat obyvatele
z hořícího domu. U všech her jsme si užili spoustu
báječné zábavy i salvy smíchu, ale museli jsme se také
domluvit, poslouchat se a spolupracovat. Právě tyto
dovednosti se nám pak budou hodit při jakékoliv studijní i volnočasové práci se třídou. Akce se povedla,
rozjařený úsměv všech zúčastněných mluvil za vše.
Už teď se těšíme na další (nejen) projektové aktivity.
Mgr. Zdeněk Hrnčiřík
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Svátek čarodějů a čarodějnic v MŠ Žopy
Žopy - Tradičním velkolepým pálením čarodějnic s programem pro děti ožila zahrada MŠ v Žopích
odpoledne 30. dubna. Sešla se také velmi početná
skupina rodičů, prarodičů a sourozenců všech účinkujících. Podívat, pozdravit a obveselit mysl tam
přijeli také zástupci města Holešova. Po skončení
čarodějnického strašidelného reje se všichni společně odebrali k očistnému ohni, kde následoval obřad
upálení malých hadrových čarodějniček, které si
zhotovily děti se svými učitelkami. Také jim to jako
sličným čarodějnicím velmi slušelo. Následovalo
opékání špekáčků, pohoštění z čarodějnické kuchyně

MŠ v podobě krásných a chutných maffinek, soutěže
a hry.
Zástupci města a obce se již zde dohodli a naplánovali velký rej na další rok. Ten by již společně chtěli uskutečnit na žopském výletišti. Jedněmi
z prvních, kteří se museli rozloučit s tímto krásným
prostředím a milou společností, byli zástupci města, neboť pokračovali v návštěvě dalších kulturních
a čarodějných akcí v regionu. Starosta města Rudolf
Seifert také nezapomněl napsat pěkné poděkování do
čarodějné knihy MŠ Žopy.
JZ

Tomatex Otrokovice, a. s.

V rámci trvalého rozšiřování výroby nabízíme
uplatnění zručným, pečlivým a spolehlivým lidem na pozici ruční kašírování.
Po zapracování ve vícesměnném provozu poskytujeme

měsíční mzdu až 20 000 Kč brutto.
Zároveň poskytujeme stravenky, penzijní, životní připojištění, věrnostní prémie, pitný režim,
pracovní oděvy.
Pro bližší informace volejte personální oddělení
společnosti Tomatex Otrokovice, a. s.
telefon 727 901 113
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese:
mokrosova@tomatex.cz
Každého zájemce provedeme výrobou a sdělíme podrobnosti o této práci.
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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.: pondělí–pátek 7.30–18.00
TM klub v TYMY: pondělí–pátek 13.00–18.00 /
nečlenové od 15.00. TM klub Smetanovy sady:
pondělí–pátek 12.00–14.30
ZVEME VÁS
KVĚTEN
18.–22. 5. Španělský týden – ukázka španělského
filmu, kuchyně, tance a kultury, výstava španělské
dobrovolnice Julie, po celý týden bude probíhat vědomostní soutěž o Španělsku
18. 5. Vernisáž výstavy v 16.00 v TYMY
20. 5. Španělské speciality – v 16.00, ochutnávka,
promítání španělského filmu
21. 5. Španělská kultura – v 16.00, tanec, hudba
23. 5. Kreativní dílna s Bárou – od 14.00 do 18.00,
malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč +
cena materiálu, přihlášky do 21. 5.
27. 5. Na kolo jen s přilbou – sportovně branné
odpoledne pro děti MŠ a ZŠ od 15.00, park Smetanovy sady, kolo nebo koloběžku s sebou + přilba,
každý účastník dostane odměnu, slosování všech
dětí s přilbami – čekají vás hodnotné ceny
31. 5. Celoměstská oslava Dne dětí – od 14.00
v zámecké zahradě, Pohádkový les, Bubenická
show, kouzelník, Pacifik, hry, soutěže, vystoupení,
malování, kolotoče, stánky, ukázka leteckých modelářů, hasičů, vystoupení zájmových kroužků…
ČERVEN
1. 6. Den dětí v TYMY - od 15.00 do 17.00 - hry,
soutěže, odměny a dárek dětem, skákací hrad, vstup
volný, v případě nepřízně počasí v tělocvičně TYMY
9. 6. Bublinohraní s debrujáry – od 15.00 do
16.30 na zahradě TYMY, přijďte se naladit na léto,
vstup zdarma, v případě nepříznivého počasí bude
akce odložena o týden
11. 6. O Boženě Němcové – od 17.00, pořad o životě a díle Boženy Němcové v podání Evy Miláčkové, vstupné dobrovolné

11. 6. Celé Česko čte dětem s Evou Miláčkovou –
dopoledne pro děti MŠ a ZŠ
12. 6. Premedical /centrum preventivní medicíny/
- možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace
a přihlášky v TYMY
12. 6. Talentík roku – ocenění nominovaných dětí
základních škol v 10.00
12. 6. Nocování s pohádkami – od 16.00 do 9.00
v TYMY, nocování s pohádkami, opékáním špekáčků, pyžamovou diskotékou a tradičními hrami,
cena: 100,- Kč pro členy zájmových útvarů, 150,pro nečleny, přihlášky do 11. 6.
16. 6. Zahradní slavnost - od 16.00, pro členy zájmových kroužků TYMY – odpolední setkání dětí
a rodičů, skákací hrad, táborák, ukončení činnosti
zájmových útvarů
19. – 20. 6. Noční deskohraní - od 18.00, cena:
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 17. 6.
20. 6. Poslední kreativní dílna s Bárou – od 14.00
do 18.00, malujeme na hedvábí, dospělí 100,- Kč +
cena materiálu, děti 50,- Kč + cena materiálu, přihlášky do 18. 6.
PŘIPRAVUJEME
23. 6. Dárek za vysvědčení pro žáky 3. ZŠ - přijďte
ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
23. 6. Hurá prázdniny – od 16.00 na zahradě
TYMY, čeká vás skákací hrad, táborák…
24. 6. Předtáborová schůzka rodičů /tábor na
Podhradní Lhotě/ - od 16.00 v TYMY
25. 6. Předtáborová schůzka rodičů /tábor Retaso/ - od 16.00 v TYMY
24. 6. – 3. 7. Hurá do pravěku – letní příměstský tábor pro žáky 3. ZŠ, program denně od 9.00 do 16.00,
spousta her, pravěkých dílen, celodenní výlety, sportovní turnaje /zajištěny obědy, svačinky, pitný režim/,
více informací v kanceláři TYMY, možnost přihlásit
se na celý tábor nebo pouze na jednotlivé dny
30. 6. Dárek za vysvědčení pro žáky 2. a 3. ZŠ přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna

OD 20. 6. 2015 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016, bližší informace v kanceláři TYMY
LÉTO S TYMY 2015
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři
TYMY. POČET MÍST OMEZEN !!!
POBYTOVÉ TÁBORY
5. 7. – 11. 7. Podhradní Lhota – Indiánské léto,
Léto s tancem (2.190,-)
10. 8. – 14. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem do Beskyd (2.790), Barevný svět aneb Výtvarné dobrodrůžo s Bárou (2.890,-) Léto na
koni (3.200,-), Pohádkové léto pro rodiče s dětmi (2.990,- dospělí, 2.290,- děti, 1.790,- děti bez
lůžka), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez
dopravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- lektorné)
s Jitkou Králíkovou, Taneční léto s Olou (2.790,-),
Čáry máry (2.790,-), Táborové letní deskohraní
(2.790,-)
17. 8. – 21. 8. Keramický ateliér v přírodě na Zubříči (2.490,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
29. 6. – 3. 7. IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,+ 500,- vypůjčení bruslí + chráničů), 7. 7. – 10. 7.
Holešovský sporťák (1.000,-), 13. 7. – 17. 7. Léto
v pohybu (1.250,-), Letní jazykový kemp (1.990,), 20. 7. – 24. 7. Tanečně sportovní tábor v Sazovicích (2.100,-), Malí výletníci (1.290,-), 27. 7. –
31. 7. IN-LINE bruslení v TYMY (2.190,- + 500,vypůjčení bruslí + chráničů), 3. 8. – 7. 8. Pestrá
paleta (1.290,-), 10. 8. – 14. 8. Toulky za zvířátky 3 (1.250,-), 17. 8. – 21. 8. Tanečně sportovní
tábor v Sazovicích (2.100,-), IN-LINE bruslení
v TYMY (2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chráničů) Letní kouzelnická škola (1.290,-), 24. 8. –
28. 8. U nás v TYMY (1.190,-)

Čtyřicet let od otevření domu pionýrů
I domy mají svou historii. Některé staletou,
některé jsou ještě mnohem starší. Dům číslo 1419
na ulici Pivovarská má pouhých 40 let. Byl otevřen přesně 2. května 1975 a dostal za úkol sloužit
mimoškolní výchově dětí a mládeže, setkávání
dospělých při kulturních i společenských událostech. Jde o bývalý Dům pionýrů a mládeže.
Základním úkolem bylo vytvořit podmínky
pro činnost zájmových kroužků, zvláště v oblasti estetické výchovy, technických dovednostech,
sportovní činnosti. Nedají se spočítat hodiny těch
nadšenců – vedoucích zájmových kroužků – které věnují dětem. Tato práce dobrovolných a externích pracovníků a trenérů je podstatou práce
s dětmi a mládeží. Tam vznikají pracovní návyky,
smysl pro zodpovědnost, pro práci v kolektivu.
V prvním roce činnosti těch zájmových útvarů
bylo asi dvacet, v dalších letech kolem padesáti.
Dům pionýrů a mládeže však organizoval či
spoluorganizoval desítky akcí jako byly turistické
pochody, vycházky, soutěže okresního i krajského
významu, pořádal výstavy prací dětí i renomovaných výtvarníků, besedy se spisovateli, herci,
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sportovci, pořádal koncerty, divadelní představení
pro děti, karnevaly i sběratelské burzy, recitační
pásma i výchovné koncerty pro žáky škol, soutěže
folklorních i nefolklorních tanečních souborů.
Dům pionýrů a mládeže spolupracoval
s mnoha organizacemi v rámci města i okresu, se
všemi typy škol. Patronátní smlouvu měl uzavřenu např. s učňovským střediskem ČSAO Holešov,
městskou knihovnou, TJ Holešov a dalšími.
V r. 1991 byl Městský dům uzavřen a v budově byla zřízena střední rodinná škola. Poté se
transformovala na Střední odbornou školu Holešov, která byla k 1. 1. 2012 sloučena se Střední dřevařskou školou Bystřice pod Hostýnem
a k 30. 6. 2012 ukončila svou činnost v Holešově.
Budova osiřela.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva došlo v
roce 2014 k celkové rekonstrukci budovy a ta od
září 2014 začíná opět ožívat dětmi. Své prostory
zde získal Klub stolního tenisu, SVČ TYMY, dále
Klub důchodců a v suterénu budovy také Skauti.
Mnozí ti, kdož stáli při zahájení práce
MDPM v roce 1975 již nežijí, mnozí se už na práci

s dětmi kvůli zdraví a věku necítí, ale všem jim
patří obrovský dík za jejich entuziasmus, s nímž
přišli vytvářet novou historii mimoškolní činnosti
dětí i mládeže v našem městě.
A tentýž entuziasmus se přenesl i do dalšího
zařízení, které již od roku 2003 působí v bývalé
všetulské škole, a to do Střediska volného času
– TYMY. Tak ať vám, všichni volnočasový pracovníci, vydrží nadšení a elán dalších minimálně
čtyřicet let!
Hana Stehlíková,
první ředitelka MDPM Holešov
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Představujeme podnikatele a řemeslníky z Dobrotic
Firma pana Libora Doležela - Zázvor s. r. o.
Libor Doležel provozuje
v Dobroticích firmu Zázvor s. r. o.
od roku 2014. Svoji firmu představuje našim čtenářům:
„Firmu Zázvor s. r. o. jsem založil pro to, abych oddělil svůj celoživotní koníček v oblasti bylin a jejich
využívání pro zdraví lidí i zvířat, od
svých ostatních podnikatelských aktivit. Rok od roku žijeme jaksi rychleji, vše se často mění a i způsoby, jak
informovat a zaujmout ostatní novými produkty
jsou jiné, než před dvaceti pěti lety, kdy jsem začal
poprvé podnikat. Proto je podnikatelské prostředí
firmy Zázvor s.r.o. především na internetu. Naučil
jsem se tvořit webové stránky a e-shop, kde píšu
články o bylinách, zdraví a hubnutí. Především
pak na e-shopu představuji směsi z bylin, které
jsem sestavil na potíže konkrétních lidí, kde každá
směs má svůj příběh stvoření. Zájemcům navrhuji, jak bylinami vrátit zdraví a zpomalit stárnutí.“
Pracujete sám nebo máte nějaké zaměstnance?
„Externě spolupracuji s panem Aloisem Skýpalou, který mi pomáhá při plnění nárazových

úkolů. Ostatní záležitosti a práci
zvládám zatím sám.“
Co podle Vás více než doposud
by město Holešov mohlo udělat pro
drobnou podnikatelskou sféru?
„Nejen město Holešov, ale
i pracovníci na různých odborech,
se kterými se pracovně setkávám,
mi vychází vstříc při řešení někdy
i nestandardních úkolů. Můj subjektivní pocit je - vstřícnost pracovníků na městském
úřadě v Holešově vůči podnikatelům, ale je to především moje zkušenost. Pro moji firmu, ale i pro
občany, je jistě přínosná i tato komunikace prostřednictvím Holešovska. Můžete mi volat na mobil 603 870 531, nakupovat na www.zbylin.cz, nebo
si přečíst informace na www.rovnovahazdravi.cz “.

ještě než nemoc vznikne, tak jak tomu bylo u našich předků. Přestože mám další nové receptury
na složení směsí z bylin, například pro omlazení
kloubů, tak i přesto v dalších měsících chci na
svém blogu všechny zájemce především informovat, jak si sami mohou pomocí bylin zlepšovat své
zdraví.“

Co firma plánuje do budoucna, jakým směrem se chce rozvíjet?
„Většina z nás začne hledat odpovědi na bolesti u lékařů, až je často nemoc rozvinuta v plném proudu. Byliny lidstvu nabízí předcházení
mnoha onemocnění při pravidelném pojídání,

Firma Radoslav Kukla - Truhlářství
Firma Radoslava Kukly má sídlo v Jankovicích, v areálu bývalého zemědělského družstva.
Zeptali jsme se ho, v jakém oboru podniká.
„Podnikám v oboru truhlářství. Tomuto
řemeslu jsem se vyučil v roce 1993 a soukromě
ho provozuji od roku 2007. Do té doby jsem byl
zaměstnán např. ve firmě Dřevovýroba Stískal v
Martinicích, kde si myslím, že jsem nabyl spousty
zkušeností, které nyní uplatňuji. V současné době
mám truhlářskou provozovnu v Jankovicích v areálu bývalého JZD.“

lářských výrobků, jako jsou domovní schodiště,
obložkové interiérové dveře i vchodové dveře.
Vyrábíme, samozřejmě, také veškerý nábytek, kuchyňské linky. Specifikem naší firmy je především
výroba schodišť a dalších výrobků z masivního
dřeva.“

Jaké služby a výrobky nabízíte svým zákazníkům?
„Zákazníkovi u nás můžeme nabídnout
zakázkovou výrobu převážně stavebně - truh-

Pracujete sám, máte nějaké zaměstnance?
„Prozatím pracuji sám. V budoucnu bych
chtěl výrobu rozšířit a vytvořit i nějaká pracovní
místa.“
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V čem jste originální?
„Myslím si, že naše originalita spočívá především v tom, že díky vybavení dílny, jsme schopni splnit jakýkoliv požadavek našich zákazníků.“

Co by se podle Vás dalo vylepšit ve vztahu
města ke sféře drobného podnikání?
„Jsem toho názoru, že podpora města vůči
sféře drobného podnikání, by měla spočívat mj.
také v nabídce zakázek i nám, drobným řemeslníkům. Také bych chtěl městu Holešov poděkovat za
tuto možnost prezentace v Holešovsku.“
Co byste chtěl vzkázat svým zákazníkům?
„Chtěl bych jim touto cestou říci, že nabízím
poctivou truhlařinu včetně veškerého servisu. Těším se na Vás. Zakázky přijímám na domácí adrese - Dobrotice č. p. 93, nebo přímo na provozovně
v Jankovicích (býv. areál JZD) také na telefonu
723 843 135; kontaktovat mě můžete rovněž na
emailu: kuklaroslav@seznam.cz.“
Připravila J. Zapletalová a P. Svoboda

Holešovsko

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY
Seriál na pokračování (1. část)

Založení Sokola Holešov
Založení Tělocvičné jednoty Sokol sahá do
doby, kdy byl Holešov hodně německý, a proto
byla po dohodě se sborem hasičů založena hasičská tělocvičná jednota Sokol. Dne 18. dubna
1880 se uskutečnila valná hromada a do čela byl
zvolen JUDr. František Barvič. Archivní materiály
uvádí, že už v červenci Sokol uspořádal první veřejné vystoupení a tělocvičné závody. Večer byla
uspořádána taneční zábava a druhý den jednota
podnikla vycházku na Hostýn.
Archivní materiály zaznamenaly, že podle
stanov účelem Tělocvično-hasičské jednoty Sokol

bylo pravidelné cvičení a utužování těla a hasičství. V jednotě se také provozovalo šermování,
střelba do terče, jízda koňmo, hudba a zpěv. Časté
byly společenské zábavy, výlety a veřejná vystoupení. Cvičilo se dvakrát v týdnu při petrolejových
lampách. Protože oba spolky byly hodně nesourodé, došlo 11. 7. 1886 po oboustranné dohodě
k rozdělení na Dobrovolnou jednotu hasičskou
a Tělocvičnou jednotu Sokol.
Redakce Holešovska umožnila využít našich
archivních materiálů a informace z činnosti Sokola od jeho založení budou pokračovat i v příštích

číslech. Čerpáme z archivních materiálů, které
zpracoval dlouholetý starosta Sokola prof. Lad.
Jaroš. Byl popraven za II. svět. války 18. 6. 1942
v Kounicových kolejích v Brně. Na jeho počest je
pořádán výstup na jeho zamilované místo, kterým
je Jehelník, se zastávkou a pietní vzpomínkou na
Tesáku.
Výročí 135 let založení SDH a TJ Sokol Holešov jsme si připomněli v rámci programu nedávno
proběhlých Dnů města Holešova.
Výbor TJ Sokol Holešov

Vzpomínka na osobnost holešovského Sokola
Před 105 lety se narodila holešovská rodačka, velká sokolka a kronikářka, sestra Ludmila
Plecháčová-Mucalíková. Celý svůj život zasvětila
zejména sokolské myšlence, národním a regionálním dějinám.
V Sokole začala cvičit již jako šestiletá žačka. Ve dvaceti letech se stala členkou výboru TJ
Sokol, kde zastávala místo náčelnice cvičitelského
sboru žen. Byla členkou vzdělávacího odboru a náměstkyní atletického a lyžařského odboru. Pod
vedením bratra Františka Hadravského hrála v sokolském orchestru.
Věnovala se sportovnímu oddílu
házené. V tomto sportu se stala
první ženou rozhodčí v ČSR. Na
doporučení župy byla jmenována
do České obce sokolské v Praze.
V letech protektorátu působila od
roku 1940 v ilegalitě. Organizovala
pomocné sokolské akce - peněžní
sbírky - od holešovských vlastenců,
které předávala rodinám vězněných spoluobčanů. Za tuto činnost
byla zlínským gestapem tvrdě vyslýchána a vězněna. Po osvobození,
v květnu r. 1945 se ihned zapojila
do obnovení Sokola a o rok později již pracovala v náčelnictvu Obce
sokolské. V roce 1948 ji Akční výbor členství v Sokole zbavil a Sokol
byl rozpuštěn.

Po zákazu činnosti Sokola se stala jednou ze
spoluzakladatelek Vlastivědného kroužku v Holešově. Začala se intenzivně věnovat publikační činnosti a je autorkou mnoha přednášek a studií. Po
17. listopadu 1989 se opět s chutí a elánem podílela na znovuobnovení Sokola v Holešově, zejména
o restituce sokolského majetku. Jejím přičiněním
si holešovský Sokol mohl v dubnu 1990 připomenout 110. výročí své
existence.

V roce 1955 jí město Holešov udělilo čestné občanství za její celoživotní veřejnou činnost.
U příležitosti 90. narozenin jí Rada města Holešova udělila pamětní list. Česká obec sokolská jí udělila vyznamenání za věrnost sokolské myšlence.
V naší TJ Sokol Holešov si připomínáme
obětavou práci našich předchůdců oddaných myšlence sokolství. Mezi nimi má své čestné místo
i sestra Ludmila Plecháčová-Mucalíková.
Výbor TJ Sokol Holešov

Členové MO Červeného kříže
Holešov hodnotili i plánovali
Dne 4. května se konala v budově bývalé střední školy v Pivovarské ulici výroční členská schůze MO ČČK Holešov. Schůzi zahájil předseda Pavel
Šlechta. Poté děti z kroužku mladých zdravotníků předvedly, co se pod vedením předsedkyně OS Kroměříž Alice Juračkové naučily. Jsme rádi, že tento
kroužek v Holešově vznikl a je veden profesionálem.
Po přečtení pokladní zprávy a vyhodnocení činnosti za minulý rok měli
členové možnost klást otázky přítomným představitelům města Mgr. R. Seifertovi a Bc J. Chmelařovi týkající se chodu města. Milou tečkou na výroční schůzí byla jako každý rok přednáška Ing. K. Bartoška o historii města.
K 1. lednu 2015 měla místní organizace 52 členů. Rádi přívítáme nové členy
v našem spolku.
OR

Výbor T. J. Sokol Holešov
ze srdce blahopřeje k významnému životnímu jubileu, kterého se v dubnu
dožila naše dlouholetá členka, sestra Jiřina Mlodziková.
Po dlouhá léta sestra Mlodziková v holešovské sokolovně vykonávala
funkci cvičitelky žen. Pokračovala i v obnoveném Sokole a pod jejím vedením se XII. všesokolského sletu – prvního po obnovení Sokola – zúčastnila početná skupina žen se skladbou „Věrná garda“. Její cvičitelskou činnost
omezily až zdravotní důvody. Životní výročí sestry Mlodzikové je příležitostí
k poděkování za její dlouholetou cvičitelskou práci pro ženy.
Výbor T. J. Sokol Holešov přeje štěstí, zdraví a hodně radosti a děkuje za
dlouholetou práci pro sokolskou myšlenku.
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50 let leteckého modelářství v Holešově
Pro většinu Holešovanů neznamená slovo
čmelák pojmenování druhu hmyzu z rodu včelovitých, ale název Leteckého modelářského klubu,
ostatně jednoho z nejaktivnějších spolků v Holešově. Málokdo si ale uvědomí, že Čmelák naše město obohacuje už celých padesát let, je tedy jedním
z nejstarších spolků v našem městě. Pravda, původně se tento spolek, založený v roce 1965, jmenoval jen Letecký modelářský klub Holešov, který
působil v rámci tehdejšího Svazarmu – což byla jediná cesta, jak oficiálně sdružovat zájemce o letecké modelářství. Když ale v roce 1975, tedy deset let
po svém založení, začal spolupracovat s tehdy nově
otevřeným Městským domem pionýrů a mládeže,
rozšířil si své jméno právě o toho Čmeláka – a pod
tímto označením zdárně působí dodnes. Ostatně
letečtí modeláři působili v Holešově už dokonce
před rokem 1965 – z útržkovitých informací na

některých starých dokumentech můžeme usuzovat, že už v roce 1954 působil modelářský kroužek
při základní organizaci Svazarmu v podniku TON
Holešov, holešovští modeláři se na začátku šedesátých let účastnili činnosti leteckého modelářského
klubu v Kroměříži apod.
Původní aktivity klubu se soustředily na tehdy nejrozšířenější kategorie – na upoutané modely.
Jistě se najde dost pamětníků, kteří si vzpomenou
na mládence, kteří na tehdy prázdném hlavním
náměstí v Holešově, kudy jednou za hodinu projela motorka či automobil, pouštěli bzučící modely
na dlouhých lankách – to byla podívaná pro všechny mladé Holešovany k nezaplacení.
S vývojem techniky a moderních materiálů se
začaly prosazovat rádiem řízené modely, činnost
klubu se masivně rozvíjela – kromě Městského
domu pionýrů a mládeže, kde měl Čmelák technické a materiální zázemí
a kde pracovaly jednotlivé
modelářské kroužky, vznikl
také kroužek při základní
škole na Kráčinách (nyní 3.
Základní škola Holešov).
Počátek devadesátých
let minulého století znamenal zánik Svazarmu, pionýrského domu, kde začala
působit nová rodinná škola,
a načas ukončily svou činnost i modelářské kroužky
a LMK Čmelák. Ale toto
přerušení netrvalo dlouho.
Už ve druhé polovině de-

vadesátých let minulého století obnovuje Čmelák
svou činnost, využívá jak zkušeností původních
členů, tak nadšení členů nových, samozřejmě jsou
dostupné moderní materiály a technologie, takže
vznikají skoro dokonalé rádiem řízené modely,
které jsou vlastně malými letadly. Čmelák se stabilizuje na zhruba 40 členech a začíná se prezentovat na veřejnosti. Celostátně proslulé jsou Čmelák
model show s mezinárodní účastí, jejichž tradice
začala už v roce 1998 a od roku následujícího se
stalo tradicí pořádat tuto akci každoročně ve druhém srpnovém víkendu, kdy je pravděpodobné
dobré a hlavně suché počasí.
LMK Čmelák je samostatným spolkem, který
už sice nemá masivní státní podporu jako za svazar
movských dob, ale je podporován městem Holešov
a řadou sponzorů, které si jeho členové aktivně
hledají. Jeho členové dosahují významných úspěchů na řadě mistrovských soutěží. Letadla členů
leteckého modelářského klubu Čmelák v Holešově
jsou nepřehlédnutelná – nejsou to jen malé cvičné
modely, ale i obrovské makety motorových letadel
s motory o obsahu až 160 cm3 a větroně o rozpětí
křídel až 6 metrů. A Holešované mají své modeláře
rádi, jak svědčí velký zájem o Čmelák model show,
tak i vysoká návštěvnost výstavy leteckých modelů,
která proběhla předloni ve výstavních prostorách
holešovského zámku. Protože Čmelák slaví letos
opravdu významné a kulaté výročí, budeme se
v následujících číslech tohoto časopisu věnovat jak
jeho historii, tak současnosti a přiblížíme veřejnosti
některé zajímavé oblasti této úžasné záliby.
kb

Holešovské stavění máje na náměstí již potřetí
(kb) V současném postmoderním přetechnizovaném světě se člověk často ztrácí. Proto se čím
dále tím více upínáme k tradicím, postavených na
prastarých obyčejích, na prostém setkávání lidí, na
uvědomění si vzájemnosti a pospolitosti. Možná
proto si našel již třetí ročník holešovskou organizací KDU-ČSL pořádané obnovené tradice stavění
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(a posléze kácení) máje tolik nadšených účastníků
a diváků. Už od rána 30. dubna se centrální část
náměstí Dr. E. Beneše zaplnila holešovskými lidovci, kteří pilně stavěli pódium, stan na občerstvení
a rozmísťovali židle a lavice. A uprostřed odpoledne se začali scházet diváci, netrpělivě očekávající
příchod průvodu s nazdobenou májkou. Prvním

signálem byly břeskné zvuky dechovky, která doprovodila průvod – v čele nesli holešovský děkan
a farář P. J. Walczak a předseda holešovské KDU-ČSL Ing. P. Karhan zelený věnec určený k pověšení na májku, za nimi šly folklorní soubory z Hané
i Valašska, které se staraly o program, a potom už
několik desítek silných mužů napůl neslo, napůl
na malém žebřiňáku tlačilo májku s nazdobeným stromkem na špici. Stavění máje moderoval
ing. P. Karhan, který nejprve uvedl holešovského
muzejníka Mgr. O. Machálka. Ten zajímavě popovídal o vzniku tradice stavění máje, která sahá hluboko do středověku a je dodnes živá zejména na
Moravě. A potom už nastala nejdramatičtější část
programu – velmi technicky náročné a namáhavé
stavění májky bez pomoci techniky, jen zdatnými
pažemi nosičů, s přispěním lan a tyčí. A když se
májku podařilo postavit, ukotvit a částečně (i když
letos jen symbolicky) opevnit železnými pruty, věnovaly se stovky diváků, kterých bylo plné náměstí,
poslechu dechové i cimbálové muziky, národních
písniček a tanců v podání dětských i dospělých folklorních souborů – Zrníčka, Malé Rusavy a Martěnské Omladiny, vynikajícímu občerstvení (autor
článku musí zvlášť pochválit chleby s lahodnou
Matulovou škvarkovou pomazánkou, tak dobré, že
mu je stále někdo bral) a především milé zábavě –
příjemnému popovídání, sdělení novinek a možná
i nějakých těch klepů. A o tom lidském besedování,
vzájemné dobré vůli, moderně komunikaci to přece je! Takže díky za velmi příjemné jarní dopoledne a už se těšíme na kácení máje, pardon, „kácání
mája“, na další milá setkání a spočinutí!
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PRVOMÁJOVÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
S ČSSD
Stalo se již tradicí, že se na důstojném průběhu oslav 1. máje
v Holešově podílí také místní organizace ČSSD. V minulých letech
jsme pro zájemce promítali v kině Svět atraktivní filmové představení.
Letos dostala přednost nedávno otevřená herna stolního tenisu
v Pivovarské ulici, kde bylo možné si v pátek 1. května od 14.00 do
17.00 hod. vyzkoušet hru na profesionálních pingpongových stolech.
Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení včetně nealkoholických nápojů a pro dospělé ochutnávka vín. Děti vyplňovaly kvíz
ze znalostí o našem městě. Odměnou za správné odpovědi dostaly

balíčky sladkostí a nafouknuté balonky. Mnozí dospělí využili přítomnosti členů městského a krajského zastupitelstva zvolených za
ČSSD k diskuzi a připomínkám týkajícím se problematiky Holešova
i Zlínského kraje.
I když letos počasí 1. máji příliš nepřálo, odcházeli návštěvníci
sportovního odpoledne spokojeni, dámy navíc s oranžovou růží.
Jaroslav Chmelař
předseda MO ČSSD

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE FLORISTICE
Okresní kolo zahrádkářské soutěže ve floristice se opět konalo na výstavišti Floria v Kroměříži v rámci jarní výstavy. Soutěž je rozdělena do
třech věkových kategorií- ŽÁCI- žáci od 6. do 9. tř,
ZŠ, JUNIOŘI - studenti SŠ, a SENIOŘI- všichni,
kteří už mají střední školu za sebou, tudíž od 25
do 100 let. Všichni ovšem neprofesionální floristé
a také členové ZO ČZS. Soutěže se účastnilo 10 žákyň z 1. a 2. ZŠ Holešov, 6 studentek ze SŠP-MV
Holešov, 5 studentů ze SŠHS Kroměříž a 7 „seniorek“ ze ZO ČZS Hulín, Holešov, Míškovice. Vítězky
z každé kategorie postupují do zemského kola, které
se uskuteční 29. 5. v Prostějově, odsud pak postupu-

jí vítězové do celostátního kola v Lysé nad Labem.
Žáci: 1. místo - Veronika Rožnovská - žákyně 1. ZŠ
Holešov, 2. místo Natálie Kováčová - žákyně 1. ZŠ,
3. místo - žákyně 2. ZŠ Andrea Mikešková; juniorky: 1. místo Michaela Hlaváčiková, studentka VPŠ
a SPŠ MV Holešov, 2. místo - Tereza Chadrabová,
studentka VPŠ a SŠP MV Holešov, 3. místo Leona Hrušková, studentka VPŠ a SŠP MV Holešov;
členky ZO: 1. místo - Jana Skotková, ZO ČZS Míškovice, 2. místo Tereza Langerová ZO ČZS Holešov, 3. místo - Anna Večeřová, ZO ČZS Míškovice.
Vlasta Čablová

OREL, křesťanská sportovní organizace
zve zájemce do sportovního areálu Jednoty OREL Holešov. Rezervace, ceník a kontakt
na tel.: 721 385 956 - Jitka Slámová

Spolek „Každý může pomáhat“
Vás srdečně zve

Na Čaj o páté
Tentokrát zavzpomínáme
na úspěšné období divadla SEMAFOR
V Kino Klubu (Kino Holešov)
dne 12. 6. 2015 od 18.00 do 21.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Sbor dobrovolných hasičů
Vás zve
na ECO akci

ČISTÁ RUSAVA

Akce proběhne 30. května,
sraz dobrovolníků je v 8.00 hodin
u hasičské zbrojnice
na ul. Bořenovská 1422.
Úklid prostředí kolem řeky Rusavy
v dopoledních hodinách, odpoledne
občerstvení pro zúčastněné.

Osvěta hasičů z Kroměříže
v Klubu důchodců Holešov
Zástupci hasičského záchranného sboru z Kroměříže uspořádali besedu v klubu důchodců v Holešově. Akce se uskutečnila dne 20. dubna a zaměřená byla na prevenci proti požáru.
Cílem osvěty bylo upozornit seniory na
dodržování zásad bezpečnosti při manipulaci
s ohněm. Skvělý výklad přítomné zaujal a byl
doplněn prezentací na dataprojektoru. Senioři

se dozvěděli důležité informace, kam se obracet
v případě požáru, úrazu a volání na důležitá čísla
v ohrožení života.
Populárním výkladem byli přítomní seznámeni i se záchranným integračním systémem
a obohaceni poznatky z každodenní služby hasičů.
Mgr. Irena Seifertová
Odbor SVZ MěÚ Holešov
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UKLIĎME ČESKO – letos
se zapojil i Holešov!
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného
modelu „Let‘s Do It!“. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více než
100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. V letošním druhém ročníku v celé
České republice byli zapojeni i dobrovolníci z Holešova. Pořadatelé úklidu
Vital life centrum zdraví a firma Hrbáček úklid realizovali až následující víkend po hlavním termínu akce, a to v sobotu 25. dubna. Rozhodnutí padlo pro
úklid kolem řeky Rusavy. Pro akci vyšlo krásné slunečné počasí. Od odpadků
byl vyčištěn úsek cesty směrem na Želkov, k Rybníčkům podél řeky Rusavy směrem k Hankeho ulici. Celkem se nasbíralo 10 pytlů odpadu - petky, sklo, plechovky, stavební odpad, obuv, textil, cca 20 metrů kabeláže, staré pneumatiky... a vše
bylo vytříděno a recyklováno! S odvozem odpadu vypomohly i Technické služby
města Holešova. Celé akce se zúčastnilo v Česku přes 30 000 lidí a uklízelo
ze na více než 900 místech. Cílem pro rok 2015 bylo uklidit ještě více černých
skládek po celé České republice, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou
veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek
a nepořádku kolem nás. To se jistě zdařilo a těšíme se s více Holešovany na
další ročník akce v dubnu 2016! Více o akci také čtěte na www.uklidmecesko.cz

Oslavám výročí osvobození
předcházela brigáda

Spolek „Všetuláci sobě“ oslavil 70. výročí osvobození ve dnech 5 a 6.
května. Nejprve uspořádal brigádu v parku. Přišlo na 4 desítky brigádníků,
zrestaurovali památník obětí 1. a 2. světové války, vyčistili a upravili park.
Následující den, tak jako před sedmdesáti lety, vyšel průvod Všetulanů od
radnice vedený krojovanými Hanáky, doprovázený dechovou hudbou, k památníku. Po proslovu předsedkyně spolku Lenky Karhanové, přímluvách
a modlitbě kaplana Jacka Broňczyka za oběti válek se přítomní přesunuli do
všetulské školy na besedu připravenou Miroslavem Olšinou a Romanem Hyánkem. Spokojení účastníci se rozcházeli ve dvaadvacet hodin ke svým domovům s plány na další akce.

Výroba ptačích budek
u Hájenky
Krásné exempláře jsme vytvořili ve středu 15. 4. 2015 na dílně výroby
ptačích budek. Budky už jsou vyvěšeny u Hájenky v zámeckém parku v Holešově - až půjdete kolem, můžete se podívat, jestli je najdete. Akci pořádal
spolek Skřítek, z. s., a proběhla v rámci kampaně Ptáci - žijí tady s námi, kterou ve Zlínském kraji koordinuje organizace Líska.
Ve středu odpoledne se sešlo u Hájenky 12 nadšených lidí, kteří se s chutí a zapálením pustili do výroby ptačích budek. Rozhodli jsme se vyrobit budky pro sýkorky, kterých v parku žije mnoho. Vzali jsme neopracovaná prkýnka - ta jsou prý pro ptáky nejlepší, protože se na nich mohou snadno udržet
a mláďátka se lépe dostanou ven z budky. Prkýnka jsme nařezali na několik
dílů, které jsme spojili dohromady, vyvrtali vletový otvor a přidali stříšku.
Budky jsme si náležitě ozdobili pastelkami. Poté jsme ještě přišroubovali na
budku úhelníky, aby se budka dala snadno otevřít a na podzim vyčistit. Na závěr jsme budkám přidali bidýlko jako terasu pro lepší rozhled. Některé budky
si jejich tvůrci odnesli domů, tři jsme vyvěsili na stromy u Hájenky. Třeba je
tam objevíte a možná už v nich budou nastěhovaní jejich noví obyvatelé. Jen
pozor, ať je zbytečně nerušíte.
Akce kampaně budou probíhat ještě v průběhu měsíce dubna v Uherském Hradišti, Starém Městě, Holešově, Vsetíně, Valašském Meziříčí nebo
v Uherském Brodě (více na www.liska-evvo.cz).
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Rohálovská padesátka odstartovala „Seriál MTB
král Hostýnek“
Prusinovice - Závodní cyklistická sezona
byla již tradičně zahájena Rohálovskou 50kou, zlidověl název jarní Srdcovka. Je první částí seriálu
závodů, který je rozložen do čtyř podniků a nese
název „MTB král Hostýnek“. Šestý ročník stále
oblíbenějšího závodu horských kol Raab Rohálovská 50ka se konal poslední dubnovou sobotu
25. 4. v Prusinovicích a oproti loňskému roku jej
provázelo slunečné jarní počasí. Pořadatelský tým
Vesani.cz i letos připravil pestrou celodenní akci,
která rozhodně nebyla jen o horských kolech.
Na start letošního ročníku se postavilo celkem 711 bikerů a bikerek. Nechyběli favorité
a vítězové minulých ročníků Karel Hartl, Pavel
Žák, Jan Jobánek, který drží od roku 2012 rekord
trati 1:42:07. Favoritem letošního ročníku byl Jiří
Hradil (Force KCK Zlín), který se nakonec stal vítězem letošního závodu s časem 1:49:12. Sdělil, že
na všechny závody seriálu letos určitě nebude mít
čas, proto na celkové prvenství v králi Hostýnek
ani nepomýšlí. V hlavní ženské kategorii potvrdila roli favoritky spanilá bikerka Irena Berková
(AMENITY - EXTREM SPORT TEAM), která
projela cílem s časem 2:02:12.
Seriál pokračuje 4. července nejdelším a nejtěžším závodem - Drásalem, který již druhým rokem nabízí krom klasické trati i verzi Obr, která
je o 60 km delší. Hostýnská 50ka je pak na programu 1. srpna a Rusavská 50ka 15. srpna. Titul
krále Hostýnek obhajují Radoslav Šíbl a Martina
Novotná.
Některé zajímavosti ze zákulisí pořádání závodu uvedl jeden z čelních pořadatelů, člen sdružení Vesani.cz, Ing. Martin Koplík:
„Již v únoru jsme představili nevšední videopozvánku k závodu. Určitě si zaslouží komentář, protože ji během několika dnů zhlédly tisíce
lidí. Námět trénujícího boxera Rockyho, kterého
ztvárnil neodolatelný Sylvester Stallone, na cyklis-

tický závod se dle veřejnosti opět povedl.
Cyklistického Rockyho ztvárnil Pavel
Bábek. Zatímco Stallone se připravuje
na životní zápas v ulicích Filadelfie nebo
v ringu, statný Bábek mučí svoje tělo ve
stodole nebo v sedle kola, se kterým se
brodí sněhem. Když mu manželka přinese buchty, zpocený raději do sebe vyklopí
skleničku se syrovými vajíčky. Nejvtipnější je scéna, kdy roztáčí kolo svého bicyklu připojené k cirkulárce, na níž jeho
trenér půlí špalky. Režisérem, scenáristou a střihačem klipu je David Kočár,
trvá dvě minuty a natáčelo se dva dny.“
Záběry videopozvánky na příští rok
se již natáčely, ale pořadatelé více neprozradili.
Cyklistický Rocky Balboa - Pavel Bábek, který na
startu nemohl chybět, zajel svůj nejlepší čas, do
cíle dorazil na 416. místě, hodinu za vítězem.
Jaké pikantnosti zdlolávají závodníci na trati?
„Trasa Rohálovské padesátky je plná krátkých
a prudkých stoupání, nechybí rychlé sjezdy a zábavné singletraily. Po startu čeká bikery zaváděcí
okruh zakončený rychlostní prémií Mikroregionu
Holešovsko. Na trati je i dost divácky atraktivních
míst. Populární je brod v Líšné s bouřlivou diváckou kulisou. Velmi zajímavá a náročná je Vesanská rokle na 29. kilometru, kterou zdolávají v pedálech jen ti nejtrénovanější. Obávané stoupání
na 36. kilometru je zakončeno vrchařskou prémií.
Pěkný je i průjezd zámeckou oborou v Holešově
a následný brod přes řeku Rusavu pod Holajkou.
Rohálovská 50ka je patrně jediný závod, kde bikeři projíždějí těsně před cílem skrz kravín.
O rostoucím zájmu a popularitě svědčí i letošní široké startovní pole dětských kategorií.
„V letošním roce startovalo mnohem více
dětí než v letech minulých. Děti závodí v sedmi
kategoriích před startem hlavního závodu. Každý

malý cyklista získá po dojezdu dárek, ti nejrychlejší pak ceny od partnera Force.
Bohatý a příjemný byl i doprovodný program:
„Ten probíhal bez přestávky. Vystoupila hudební kapela ELKO Band, perfektní byl i hudebník
z Walesu Dale B. Wiliams a den ukončila diskotéka. Pro děti byla připravena jízda zručnosti BESIP,
dětská dílnička TyMy, skákací hrad, napoleonské
vojsko a další. Dík patří více než desetičlenné skupině zdravotníků firmy Sanita Car a lékaři za jejich celodenní službu, představitelům obce Prusinovice v čele se starostou Zbyňkem Žákovským za
pomoc při organizaci a poskytnutí zázemí, v neposlední řadě také oběma místostarostům města
Holešova, kteří nechyběli při dekorování vítězů,
ale třeba i u čepování piva. Na organizaci akce se
podíleli i další zastupitelé města Holešova. “
„Snažíme se a myslím si, že nám to vychází,
aby Rohálovka nebyla jen závod, co si lidé odjedou
a chvilku nato už vyráží domů, ale aby se lidem
prostě z Prusinovic nechtělo,“ dodal Martin Koplík.
Více informací a výsledkové listiny na www.
vesani.cz
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

Nominace bikerky Libuš na Hry VII. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky
Úvodem musím podotknout,
že se začátek bikové sezóny 2015
týmu Holešovských Pokalíšků opět
vydařil. Naše děti i dospělí slušně
zabodovali v úvodních závodech
Morkovské bajk, Rohálovská 50,
Author Šela Marathon i v seriálech
Českého a Valašského poháru MTB.
V dětských kategoriích je tak jako
minulý rok naší nejlepší bikerkou
Libuš Prchalová, o které bych se
rád zmínil trochu víc. Bylo otázkou
času, kdy tato mladá bikerka dosáhne takového výkonu, že ji bude
potřeba posunout někam, kde své
schopnosti dále rozvine. Navíc si
přála zkusit zajet seriál Českého po-
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háru MTB, který mohou jezdit jen bikeři s licencí
a náš tým takové možnosti nemá. Čas „čé“ nastal
minulý rok po Rusavské 50, kdy si o Libuš napsal
trenér Martin Gröger z přerovského MG bike team
s tím, že o takového sportovce má zájem, dlouhodobě její výsledky sleduje a poskytl by trenérské
zázemí, licenci a další nezbytné detaily k jejímu
sportovnímu růstu. Už po pár měsících trénování
bylo znát, že je to cesta správným směrem. Letošními výkony na horském i silničním kole si Libuš
Prchalová zajistila, jako jedna ze dvou bikerek, nominaci na Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky za Zlínský kraj, které se uskuteční
v červnu tohoto roku v Plzni (http://odm.olympic.
cz/2015). Budeme naší bikerce při reprezentaci
Holešova a kraje držet pěsti.
Ing. Jaryn Prchal
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FK Holešovské holky – AFK Veřovice 6:0 (2:0)
Sestava: Heglasová, Voždová, Dvorníková (60.
Mrázková), Tiefenbachová, Králíková, Mikešová,
Ševčíková Nela, Holíková, Kuchařová, Kocurková,
Šilhárová.
Branky: Šilhárová 3, Kuchařová 2, Ševčíková Nela.

Do prvního jarního mistrovského zápasu chyběly domácímu trenérovi zraněné hráčky
Holcová, Jašková, Otáhalíková, Ševčíková a Mozgová. Od začátku byl patrný rozdíl ve výkonnosti
obou celků, ale nepřesnosti a zbytečné ztráty míče

v nevynucených soubojích u domácích děvčat nechávaly hostující celek v naději na dobrý výsledek.
Vítězství domácích bylo zasloužené, ve hře je
ale hodně co zlepšovat.

FK Holešovské holky – TJ Sokol Horní Bečva 11:0 (3:0)
Sestava: Helasová - Ševčíková P., Tiefenbachová, Mikešová, Králíková,Otáhalíková, Ševčíková N., Holíková, Kuchařová, Kocurková, Šilhárová.
Branky: Kocurková 4, Šilhárová 3, Holíková, Otáhalíková, Ševčíková Petra,
Ševčíková Nela.
Utkání s předposledním celkem tabulky přineslo jedenáct branek, třikrát
nastřelené břevno, jednou nastřelenou tyč a spoustu brankových příležitostí,
které nebyly proměněny, a to díky výborným zásahům soupeřovy brankářky
nebo nedůrazem domácích hráček při zakončení. Zápas měl jednotvárný průběh, kdy se domácí prodíraly zhuštěnou a dosti důraznou obranou soupeřek,
které bránily v devíti až desíti hráčkách před vlastním pokutovým územím.
Přesto si holešovská děvčata trpělivou hrou našla cestu k jejímu překonání. Celkový dojem ze zápasu vyzněl pro domácí děvčata příznivě.

FK Holešovské holky - TJ Nové Sady 3:3 (2:1)
Sestava: Heglasová - Kuchařová, Voždová, Tiefenbachová, Ševčíková P., Mikešová, Holcová, Holíková, Ševčíková N., Kocurková, Šilhárová. Střídaly: Otáhalíková, Králíková, Mrázková.
Branky: Šilhárová 2, Kocurková
Důležitý zápas o první místo v tabulce Moravskoslezské divize žen sehrála holešovská děvčata se svým zatím jediným přemožitelem, týmem
Nových Sadů a k vidění byl úporný souboj. Tento
nakonec skončil nic neřešící dělbou bodů. Od prvních minut dokazoval hostující celek svou herní

vyspělost a byl aktivnější ve středu hřiště, když dokázal vybojovat všechny odkopy od domácí branky. Po 10 minutách se dostal do tempa i domácí
celek, v němž se dařilo ve středové řadě Holíkové,
vpředu neúnavně pracovala Kocurková s Šilhárovou. Ta potvrdila své střelecké schopnosti, a tak v
31. minutě svítil na ukazateli skóre stav 2:0. Stačilo
však drobné zaváhání u vlastní šestnáctky a zkušená Lexová korigovala stav na 2:1. Do druhé půle
nastoupil hostující celek s velkým odhodláním a
dokázal zcela přehrát domácí ve středové řadě. S

přispěním nepřesvědčivého výkonu domácí brankářky pak otočila pohotová Mokrušová skóre již
v 52. minutě na 2:3. Díky zraněním domácí celek
prostřídal a zařazení Kocurkové do středu zálohy se ukázalo jako šťastný tah, neboť od té doby
byla nejlepší hráčkou na hřišti. Nejen, že obrátila poměr sil ve prospěch domácích, ale dokázala
svůj dobrý výkon korunovat vyrovnávací brankou
v 84. minutě. Závěr se dohrával pod taktovkou domácích, kteří nerozhodný výsledek uhájili.
S. Bednář ml.

Miniházenářský víkend v Holešově
V sobotu 18. a v neděli 19. dubna pořádal
oddíl házené Holešov ve sportovní hale turnaje
v miniházené v rámci dlouhodobé soutěže Zlínského kraje.
V sobotu zaplnili příznivci z řad rodinných příslušníků, kamarádů a skalních fanoušků
sportovní halu při turnaji minižáků kategorie A.
Pro připomenutí má oddíl minižáků v Holešově celkem 2 družstva (od podzimní části přibude třetí družstvo mladších žáků) pod vedením
trenérů Martina Gahury, Vlastimila Zachary,
Petra Gahury, Martina Koplíka a Michala Kasaje. Jak již bylo zmíněno výše, turnaj byl pořádán v kategorii „A“, tedy pro ročníky narození
2004 a mladší. V jarní části šlo v pořadí o čtvrtý turnaj, který zaznamenal řadu změn, o proti turnajům v první polovině jara. Vzhledem
k tomu, že právě děti ročníků 2004 budou již po
prázdninách hrát kategorii mladších žáků, bylo
házenkářských svazem stanoveno, že poslední
tři turnaje jarní části, se budou hrát na hřišti standardních rozměrů – tedy dle stejných pravidel
jako hrají naši muži. Tyto změny mají usnadnit
přechod pro vstup do starší kategorie. Vzhledem
ke skutečnosti, že se turnaj odehrával na jednom
hřišti, byl rozdělen do dvou samostatných skupin
po čtyřech.
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Družstvo minižáčků TJ Holešov nastoupilo do druhého turnaje ve skupině A1b společně
s celky HC Junior Zlín A, TJ Lesana Zubří a TJ
Fatra Slavia Napajedla. Volná místa v hledišti se
musela složitě hledat. V 11.30 zahájil další utkání druhý delegovaný rozhodčí Michal Kolařík
a utkala se družstva TJ Fatra Slavia Napajedla
s domácím týmem TJ Holešov A. Utkání se hrálo
nově na velkém hřišti, doba zápasu 1 x 15 minut.
Trenér Vlastimil Zachara a vedoucí družstva Petr
Gahura nominovali do turnaje naši plnou sestavu ve složení Franta Doležel, Kamil Zapletal,
Rostik Hafinec, Štěpán Baloun, Honza Blažek,
Sabča Bakalíková, Míša Krajčová, Honza Gábor,
František Ištanek, Šimon Pospíšil a Filip Bělíček.
První utkání bylo nesmírně vyrovnané. Nakonec
padlo celkem 8 branek, z nichž každé družstvo
vstřelilo po čtyřech a zápas skončil remízou 4:4.
Další duel svedli domácí svěřenci s týmem HC
Junior Zlín A, což byl tým složený pouze z dívek.
Stal se i pozdějším vítězem turnaje. Nutno říct, že
herní vyzrálost tohoto týmu značně převyšovala
ostatní družstva a vítězství si bez pochyb zaslouží. Domácí celek tedy ve svém druhém utkání
podlehl pozdějšímu vítězi 4:9. V závěru turnaje
se začala tabulka o 2. až 4. místo značně zamotávat a vše se rozhodovalo v posledních utkáních.

K poslednímu střetnutí nastoupil Holešov proti
týmu ze Zubří a byl to zápas se vším všudy. Diváci v hale byli slyšet až venku a bouřlivě hnali
domácí družstvo k vítězství. Nakonec se zásluhou
vstřelených pěti branek podařilo soupeře porazit
a turnaj jsme zakončili výhrou.
V neděli 19. dubna sehrálo svůj první soutežní
domácí turnaj mužstvo miniházenkářek kategorie
C ročníků 2006 a 2007 pod vedením trenérů Miloše Mynaříka a Josefa Buksy. Celé dopoledne byla
k vidění velmi kvalitní miniházená v podání deseti
dívčích i chlapeckých a smíšených družstev. V silné
konkurenci družstev se neztratily ani naše mladé
házenkářky, byť tentokrát na vítězství nedosáhly.
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TJ Valašské Meziříčí - FK Holešovské holky 2:2 (0:2)
Sestava: Heglasová – Mikešová, Tiefenbachová,
Ševčíková Petra, Králíková – Otáhalíková, Holíková, Ševčíková Nela, Kuchařová – Šilhárová,
Kocurková.
Branky: Šilhárová 2.
Utkání dvou zcela odlišných poločasů sehrála holešovská děvčata s třetím celkem tabulky
na jeho hřišti. V první půli zcela jasně dominovaly Holešovanky, které šly zásluhou Šilhárové
do vedení už ve 3. minutě. Dobrým přistupováním k soupeřkám nenechávaly domácím prostor
pro hru, a když přidala ve 34. minutě Šilhárová
druhou branku, nic nenasvědčovalo tomu, že by
utkání mělo mít dramatický průběh. Ve druhém
poločase se hostující celek zcela nepochopitelně
vytratil ve středu pole, hráčky nedůsledně obsazovaly soupeřky a zcela odřezaný útok se nedostal
vůbec ke hře. Jen Kocurková neúnavně vypomáhala z podhrotu. Fatální chyba Králíkové, která

ideálně uvolnila domácí útočnici na velkém vápně, znamenala snížení na 1:2. Ani tento okamžik
ale nevyburcoval holešovské hráčky z útlumu a
korunu všemu nasadila Tiefenbachová, která od
půlicí čáry kontrolovala odkop domácích s bohorovným klidem, až ji předběhla domácí záložnice a lehce přelobovala vyběhnuvší Heglasovou.
Přesto ale mohl nakonec Holešov i vyhrát, ale zachycený výkop domácí brankářky poslala z první Šilhárová jen o pár centimetrů vedle prázdné
domácí branky. Po utkání byl trenér hostí značně
nespokojen s přístupem hráček ke druhému poločasu. Hráčky neomlouvá ani fakt, že sehrály tři
zápasy v rozpětí šesti dnů.
Heglasová tentokrát podala vynikající výkon, když vybojovala spoustu soubojů o nakopnuté míče do šestnáctky. Z obrany se vcelku dařilo Mikešové, nezklamala ani Petra Ševčíková,
Tiefenbachová byla až do vyrovnávací branky

bezchybná. Opět se příliš nedařilo Králíkové, kterou na rychlém povrchu vůbec neposlouchal míč.
Zcela zklamala záložní řada, zvláště po přestávce.
Otáhalíkovou nebylo tentokrát vůbec vidět, Nela
Ševčíková nastupovala se zdravotními obtížemi a
po přestávce se z hřiště zcela vytratila. Rychlý odskok míče dělal problémy bojující Holíkové, které
se však tentokrát nevedlo ani v přihrávce. Kuchařová začala dobře, s postupujícím časem šel ale
její výkon rapidně dolů. Kocurková musela znovu
oběhat spojení obrany s útokem, asistovala u obou
holešovských branek. Šilhárová se blýskla střelecky v první půli, ve druhé ji v aktivitě přibrzdilo
zdvojování, okopávání a tahání domácích hráček,
čemuž rozhodčí jen s úsměvem přihlížel.
Ztráta bodů se v tomto utkání nečekala,
ale po předvedeném výkonu je remíza vcelku
spravedlivá.
S. Bednář ml.

Stolní tenis - děti

V Holešovském poháru ukázali svou převahu místní hráči
V sobotu 25. dubna proběhl v holešovské herně stolního tenisu v Pivovarské ulici 1. ročník „Holešovského poháru“, který pořádalo volnočasové
středisko. Účast byla nadstandardní – sešlo se celkem 33 dětí. Kromě místních ze sdruženého oddílu
TJ Holešov + SVČ TYMY k nám zavítali také hosté
z Napajedel, Uherského Brodu a Brumova-Bylnice.
V první části turnaje si mladí sportovci zasoutěžili ve čtyřech věkových kategoriích. V té

nejmladší – junior baby - se nám podařilo obsadit
všechny vítězné příčky. Zvítězil zde Adam Hlobil
před M. Sigmundem a M. Severou. V kategorii
junior nejvyšší trofej získala Eva Ševčíková před
M. Víznerem. V juniorech 2 nám patřilo 2. a 3.
místo zásluhou L. Hlobílkové a M. Zicháčka. Mezi
kadety nám 2. místo vybojoval J. Chmelař.
Druhá část turnaje byla věnována čtyřhrám,
kde si mohli své síly poměřit všichni hráči napříč

věkovými kategoriemi. Přihlásilo se jich 24 a náš
oddíl byl opět úspěšný. Zlato si odnesla jedna
z nejmladších dvojic turnaje Sigmund a Hlobil
a také 3. místo zůstalo doma zásluhou našeho
dámského dua Ševčíková - Hlobílková.
Všem holešovským i hostujícím hráčům děkujeme za příjemně strávenou sobotu a těšíme se
na další utkání v Brodu a Broumově-Bylnici.
Martina Sigmundová

Fotbalová školička
zahajuje sezónu
Fotbalový klub SFK ELKO Holešov připravuje další ročník fotbalové školičky pro děti narozené v r. 2009
Kdy:
od 2. září 2015, každé pondělí a středu od 16 hod.
Kde:
fotbalové hřiště ve Všetulích
Kontakt: tel. 736 426 432

Pokud vaše děti rády hrají fotbal nebo si jen tak zasportují, je právě
pro ně určena naše Fotbalová školička, která již několik let funguje
ve sportovním areálu ve Všetulích.
Už v měsících květnu a červnu můžete přímo na hřišti získat informace, popřípadě si to i s vašimi ratolestmi vyzkoušet.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ TALENTY!

Květen 2015
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Holešov po sedmdesáti letech znovu osvobozen
(kb) Oslavy 70. výročí konce druhé světové války a osvobození od nacistické okupace pokračovaly v sobotu 2. května odpoledne opravdu
velkolepou akcí, polní výstavou zbraní a vojenské
techniky 1. československého armádního sboru
v SSSR, který 6. května 1945 osvobodil Holešov.
Holešovská výstava a s ní spojený program byly
součástí tzv. Cesty vítězství – Směr Praha!, vzpomínkového putování moravských a slovenských
skupin vojenské historie, zejména Klubu vojenské
historie Hraničářského pluku 19 a Československého spolku 4. prapor „úderný“. Několik desítek nadšenců, oblečených a vyzbrojených jako příslušníci
čs. armádního sboru, Rudé armády i wehrmachtu,
s vojenskou dopravní i bojovou technikou (pancéřovaný automobil White Scout, nákladní automobily Dodge a Willys Jeep, minomet, kanon ZIS-3,
protitankové pušky a další) absolvovalo v rámci
tohoto projektu několikadenní trasu jednotek 1. čs.
armádního sboru ze Slovenska na Moravu.
V 15.00 hodin přijelo zahradní bránou zámeckého parku vojenské osobní auto a motocykl
wehrmachtu s několika německými vojáky, kteří
zde zaujali obranu. O půl hodiny později vjela do
parku vozidla 1. čs. armádního sboru v SSSR, za
palby z kulometu Maxim, umístěného na korbě
vozu, a střelbou ručních zbraní zahnali naši vojáci Němce do zadní části zahrady, kde je zřejmě

pobili, i když za nějakou dobu se na
prostranství před zámkem vrátili jak
českoslovenští, tak ruští i němečtí
vojáci v družném hovoru a se zřejmě
přátelskými city.
Před zámkem pak byla uspořádána opravdu skvělá výstava vojenské techniky, zbraní, střeliva,
spojovacích prostředků, min a dalších zajímavých dobových předmětů. Uniformovaní členové klubů
vojenské historie potom zájemcům
podrobně a mimořádně poutavě
vysvětlovali, k čemu a jak se jednotlivé prostředky používaly – a že
to byly přednášky nadmíru poučné
a zajímavé, se přesvědčil autor tohoto článku, když
prováděl děti z prvních a druhých tříd – debrujáry
z TYMY po výstavě k výročí konce války v holešovském muzeu a opravdu malé děti s přehledem
poznávaly typy zbraní, granátů a min, perfektně
znaly jejich použití, a to díky tomu, že si poslechly
výklad v zámecké zahradě.
Ke slavnostní atmosféře akce přispěla dechová hudba Holešovanka, spousta stánků s občerstvením, a to včetně pečeného selete, i atrakce
pro děti. Vojáci potom předvedli obsluhu zbraní,
střelbu z nich, pořadovou přípravu a po slavnost-

ním nástupu ještě s doprovodem „plukovní hudby“ vpochodovali do města, jehož centrum obešli.
A nakonec v zadní části zahrady rozbili opravdový
vojenský tábor a přenocovali zde do druhého dne,
aby v ranních hodinách vyrazili na další část své
osvoboditelské anabáze směr Hulín.
Za skvělé zorganizování mimořádně zajímavé akce je nutno poděkovat jak zúčastněným
obětavým členům klubů vojenské historie, tak holešovskému Městskému muzeu v čele se správcem
sbírek Mgr. Ondřejem Machálkem, který celou
akci skvěle zajistil a zorganizoval.

Činnost TVCO a partyzánského oddílu BRDY
to pochopit. Jiná situace ovšem nastane, když objevíme některé dosud nevysvětlené hádanky, které
přišly na svět bezprostředně po událostech oněch
převratných dnů v posledních válečných týdnech.
Nechci být soudcem, a dokonce ani nechci pochybovat o statečnosti, vlastenectví a mravních zásadách partyzánů a odbojářů, ale některé dokumenty z doby bezprostředně po osvobození mě nutí
k zamyšlení, kolik je v nich pravdy a naopak.
Ve Vojenském historickém archivu v Praze
je uložen fond obsahující zprávu o vzniku, úkolech a činnosti Tajné vojenské a civilní organizace na Moravě při štábu I. partyzánské brigády
Jana Žižky(zkratka TVCO) a Zprávu o vzniku
a činnosti partyzánského oddílu BRDY. Už při prvním prolistování nás zaujme skutečnost, že téměř
celý elaborát je dílem Františka Foukala, který byl
do svého zatčení vedoucím TVCO
a následně velitelem partyzánského
oddílu BRDY v Mirošově. Pro ty,
kteří se historií odboje na Holešovsku nikdy nezabývali, se pokusím
o stručné seznámení se situací.
Koncem roku 1944, kdy na
Moravě již operovala partyzánská
brigáda, byl Fr. Foukal pověřen jejím velitelem mjr. Murzinem vytvořením TVCO. Stal se jeho vedoucím
a v jeho domě v osadě na Žabárně
u Fryštáku se scházel štáb brigády
a byly zde ukryty zbraně a vysílačky.
Dne 31. března 1945 byl Fr. Foukal
ve Zlíně zatčen gestapem a téhož
Návštěva mjra intend. Bendy z MNO u part. oddílu „Brdy“
dne při razii v jeho domě zde při

Každoročně s blížícím se datem výročí osvobození naší republiky v roce 1945 dostáváme
v tisku, rozhlase i televizi velkou nabídku článků,
publikací, filmů a televizních pořadů přinášejících různé úrovně zpracování válečných událostí.
Velké množství z nich se zabývá historií tzv. protektorátu Čechy a Morava a v souvislosti s ním
i odbojem a činností odbojových pracovníků.
Nové dokumenty lze dnes nalézt jen stěží a ve
vzpomínkách pamětníků, kterých rychle ubývá,
se s přibývajícím časem z historických událostí postupně stávají legendy, pověsti a troufám si
říci i pohádky. Je v tom jistá obecná zákonitost,
která z našich vzpomínek podvědomě vytlačuje
události a situace pro nás nepříjemné a naopak
do popředí dává ty, v nichž jsme se projevili jako
rozhodní a nesmlouvaví aktéři. To je lidské a lze
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přestřelce přišly o život dvě radistky partyzánské
brigády. Byla při tom zatčena i celá Foukalova
rodina. Sám Foukal byl vyšetřován gestapem ve
Zlíně, pak převezen do Uh. Hradiště, po několika
dnech do Brna a odtud do koncentračního tábora
v Mirošově v Čechách. Všechny tyto údaje jsou
z jeho zprávy a není důvod se domnívat, že nejsou
pravdivé.
Ve snaze o maximální heroizaci vlastní osoby však Foukal jakoby občas ztrácel soudnost.
Můžeme pochopit, že v oněch dnech vládl jistý
chaos i mezi německými dozorčími jednotkami,
ale těžko se věří tomu, že do tábora propašoval
speciální mapu mirošovského okolí, kompas a
pistoli. Rovněž je zajímavá jeho informace, že při
výslechu poznal z poznámek vyšetřujících, že byl
již celých čtrnáct dnů sledován jejich agenty. Jak
si potom vysvětlit, že – jak uvádí na jiném místě
– doprovázel den před zatčením skupinu CLAY
při jejím přesunu z Prušánek do Zlína? Že by to
uniklo pozornosti agentů? Spíše úsměvná je citace
údajného prohlášení jednoho ze šesti (!) gestapáků zatýkajících Foukala – „pravou ruku majora
Murzina máme“. Zpráva, datovaná 1. srpna 1945
ve Zlíně, navíc o činnosti TVCO informuje hodně obecně, bez bližších dat a lokalizací uvedených
akcí, např. „bylo vyhotoveno větší množství falešných průkazných dokumentů“ nebo „naše tajná
vojenská a civilní organizace spolupracovala úzce
též s parašutistickou skupinou CLAY, vedenou
kpt. Bartošem…“
Zpráva o vzniku a činnosti partyzánského
oddílu BRDY nese datum 1. července 1945 a je
v určitém smyslu ještě překvapivější. Uvádí se v ní,
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že oddíl vznikl v koncentračním táboře počátkem
dubna 1945. Zpráva o jeho vytvoření a zapojení na
I. čsl. partyzánskou brigádu Jana Žižky byla podána ve druhé polovině dubna majoru Murzinovi. V té době již v táboře Foukal tajně navštěvoval
internovaného gen. Koutňáka, s nímž připravoval
zprávu pro postupující americkou armádu. Co
k tomu dodat - i když v Mirošově nebyl vyhlazovací
tábor a ani režim v něm nemůžeme srovnávat s poměry v Dachau nebo Buchenwaldu, přece jen to byl
tábor, v němž byli internováni nepřátelé režimu.
Jeden z mála dokumentů, které nepocházejí
z rukou Františka Foukala, je poděkování Revolučního národního výboru v Mirošově Fr. Foukalovi
za jeho obětavou práci, která nebude zapomenuta.
Je zde ale formulace uvádějící, že „jakmile nastal
revoluční den 5. 5. 1945, chopil se letec Foukal
ihned úkolu zřízení partyzánského oddílu za těžkých podmínek, zvláště nebylo zbraní“. Zde je tedy
jasně řečeno to, co ve zprávě vlastně není – partyzánský oddíl BRDY vznikl po odchodu Němců
z tábora, tři dny před koncem války.
Obšírná zpráva obsahuje i výčet bojových
akcí. Opět nechci snižovat jejich význam, zbytky
poražené německé armády musely být likvidovány
i po kapitulaci, ale nevím, jestli se to dá ještě charakterizovat jako partyzánský boj. Zprávy o akcích
jsou ostatně psány opět velmi obecně, bez kon-

krétních dat. Jedna z nejvýznamnějších akcí je formulována takto: „Týž
den (9. května 1945) zúčastnil se náš
oddíl velmi význačné akce, kterou
byla spoluúčast na pronásledování
a dopadení vraha českého národa,
K. H. Franka v Rokycanech.“ Nic více.
Charakteristickou tečku tvoří
závěr Foukalovy zprávy, z níž uvedu
alespoň první větu : „Pracovali jsme,
pod kamarádským vedením kpt. letce F. Foukala – Horjačiho, poctivě,
jak nejlépe jsme dovedli, pracovali
jsme se zbraní v ruce, pomohli jsme
podbrdskému Mirošovsku.“ Pod
dalšími neméně patetickými větami Jedna z velmi častých návštěv ruských důstojníků u našeho oddílu
je dokonalé kulaté razítko s textem
I. československá partyzánská brigáda Jana Žižovšem zarážející, proč potřeboval své zásluhy ještě
ky – oddíl Brdy a podpis – Foukal Fr. V této souvíce zvýraznit, a to i za cenu toho, že jeho oficivislosti nás už nemůže ani překvapit návrh na
ální písemné zprávy o činnosti jsou promyšlenou
ponechání partyzánské hodnosti kapitánu letci
kombinací informací nepřesných, obecných, zaFrantišku Foukalovi a několika dalším členům
mlčených nebo přímo zavádějících, jimž množství
oddílu, pod nímž je podepsán – František Foukal
formálního balastu má dodávat úřední podobu.
(přestože v armádě nikdy nesloužil a – jakým byl
Dokumenty fondu obsahují také fotografie
vlastně letcem?) .
Františka Foukala a jeho partyzánů. Jeho padnouFrantišek Foukal byl jistě výraznou osobností
cí uniforma zřejmě odpovídá partyzánské činnosodboje na Zlínsku a Holešovsku a opravdu nechci
tí oddílu v těchto slavných květnových dnech.
snižovat jeho činnost v tomto období. Tím spíše je
Miroslav Olšina

Přísahám Bohu všemohoucímu…
(Vzpomínka na orelského hrdinu, válečného letce, plukovníka Karla Bednaříka)
„Já, Karel Bednařík, přísahám Bohu všemohoucímu, že budu věrný a oddaný Jeho Veličenstvu králi /.../. K tomu mi pomáhej Bůh. Touto
přísahou s rukou položenou na Bibli se stal 28.
října 1940 v radiotelegrafní škole v Yatesbury
(asi 80 km západně od Londýna) holešovský
rodák Karel Bednařík příslušníkem britského
Královského letectva ve Velké Británii.
K. Bednařík (19. 12. 1920 - 26. 2. 2011) uprchl
v létě 1939 z okupované vlasti přes Polsko do Francie a vstoupil zde do čs. jednotky, jejíž pěší pluk
se po vypuknutí války účastnil bojů s německým
wehrmachtem v jižní Francii po boku francouzských jednotek. Stejně jako stovky dalších československých vojáků jej červnová kapitulace země
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galského kohouta přinutila k opětovnému útěku
před hitlerovci, tentokrát na britské ostrovy. Francii opouštěl společně s dalšími československými
vojáky egyptskou lodí Rod el Farag z jihofrancouzského přístavu Séte 28. června 1940 zklamaný poraženeckým duchem většiny Francouzů.
Když po 17 dnech loď přistála v Liverpoolu, ocitl
se v jiném světě: naši vojáci zde byli uvítáni, dali
jim najíst a dostali kompletní výbavu včetně nových uniforem. Všude viděli odhodlání bojovat,
plakáty s nápisem ,Go to it‘ (Pojďme do toho!).
Když velení čs. letectva zahájilo nábor dobrovolníků, rozhodl se vstoupit do jeho řad. Absolvoval
úspěšně radiotelegrafický a střelecký kurz a testy
prokázaly jeho vynikající noční vidění. Tato skutečnost rozhodla o tom, že nebyl zařazen k naší
bombardovací peruti, ale byl převelen k 96. noční
stíhací peruti, jejímž úkolem bylo odrážení nočních úderů německé Luftwaffe na Velkou Británii. Nejprve nastoupil jako střelec dvoumístného
jednomotorového stroje Defiant. Později se přeškolil na navigátora a sloužil při svých bojových
letech nad východní Anglií ve dvoumotorovém
dvoumístném letadle Beaufighter. Když Němci
od června 1944 začali napadat území Anglie létajícími střelami V-1, účastnil se také útoků na tyto
bezpilotní pumy.
Koncem ledna 1943 přijela navštívit jednotku
68. perutě v Coltishallu vzácná návštěva - anglický
král Jiří VI. a královna Alžběta. K. Bednařík společně s druhým členem posádky Janem Šerhantem
dělali nečekaně společnost anglické královně a povídali si s ní v místnosti, ve které se letci učili rozeznávat vlastní a nepřátelské letouny. K. Bednařík si
o tomto setkání po letech napsal: „Pro mne, obyčejného kluka z Holešova, to byla jedna z nejcennějších
životních chvil. Co by za to některý z Angličanů dal,
kdyby měl takovou příležitost. Po této návštěvě jsem
pochopil, proč britské obyvatelstvo mělo za války
královský pár v takové oblibě a vážnosti.“

Od podzimu 1943 vytvořil K. Bednařík operační posádku s dalším pilotem Miroslavem Štanderou u 68. britské noční stíhací perutě, čs. B letky,
která je v letounech typu Beufighter a Mosquito
spojovala až do 18. března 1945. Absolvovali spolu
řadu cvičných i bojových letů a nejméně dvakrát
přežili svoji smrt … Od zahájení spojenecké invaze do Evropy 6. června 1944 pak patrolovala jejich
68. peruť každou noc nad kanálem La Manche pro
případ nepřátelského leteckého útoku na jižní Anglii. Rychlý postup spojeneckých armád způsobil,
že noční stíhači ukončili bojovou činnost již 20.
dubna 1945. Přesně po 6 letech od odchodu do zahraničí – dne 4. srpna 1945 se K. Bednařík vrátil
do osvobozené vlasti jako vítěz s vědomím dobře vykonané práce a se vzpomínkami na své živé
i mrtvé české a anglické druhy.
Na vojně zůstat nechtěl, a tak se vrátil do
rodného Holešova. Zde potkal svoji budoucí
ženu paní Andělu a stal se obchodním zástupcem
v textilní továrně, kde mohl využít znalost angličtiny. Jenže přišel únor 1948 a předsedkyně odborové organizace mu oznámila, že jako západní
letec a člen Orla a lidové strany v továrně končí.
Rozhodl se k útěku do Anglie, ale útěk se nezdařil
(byl při něm zastřelen jeho přítel P. Vojtěch Rygal,
místní katecheta a vzdělavatel Jednoty čs. Orla).
Při soudním jednání měl štěstí, když byla zpochybněna výpověď svědků a on byl osvobozen.
Nařídili mu manuální práci v dolech nebo hutích,
ale zachránil ho jeden přítel – lékař, ve kterém
se asi probudilo svědomí. Nakonec našel práci
v Holešově ve Stavomontážích, kde pracoval jako
svářeč.
Karel Bednařík byl za svou činnost vyznamenán čtyřmi Čs. válečnými kříži 1939, Čs. medailemi Za chrabrost a dalšími, také britskými vyznamenáními. Až po změně politického systému se
v roce 1990 dočkal morální a politické rehabilitace a zároveň byl mimořádně povýšen do hodnosti
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plukovníka v záloze. 14. prosince 2000 mu Zastupitelstvo města Holešova udělilo u příležitosti 80.
narozenin Velkou pečeť města Holešova za aktivní
přínos v boji proti nacismu a další občanskou angažovanost.
Ing. František Rafaja
Orel Holešov

Poznámka:
Bylo pro mne velkou ctí, že mne pan plukovník Bednařík poctil dlouholetým přátelstvím
datujícím se od 60. let minulého století až do jeho
smrti 26. února 2011. Doprovázel jsem ho na
mnoha besedách v jednotách Orla, na setkáních
členů KDU-ČSL, memoriálech P. Vojtěcha Rygala

Podporučík Karel Bednařík po návratu z Anglie v kruhu členů Orla v Holešově

a dalších akcích pro veřejnost. Nesmírně jsem si
ho vážil pro jeho statečnost, občanskou angažovanost a pro jeho charakterové vlastnosti – zejména
skromnost, a v neposlední řadě pro jeho příslovečný humor, který prokazoval i v těch nejtěžších
životních chvílích.
Ing. František Rafaja

Plk. Bednařík s manželkou a přáteli při oslavě své osmdesátky

Svatý Jan Sarkandr – největší Holešovan
(kb) Letošním rokem začíná pětiletí významných výročí, vztahujících se k prokazatelně
nejslavnější osobnosti spojené s Holešovem, svatému Janu Sarkandrovi. Jan Sarkandr, jeden z mála
moravských svatých, se narodil ve slezském (nyní
polském) Skočově v roce 1576. Jako mimořádně
inteligentní a úspěšný student se připravoval na
kněžskou dráhu v Olomouci, Praze a Štýrském

Hradci. Studia ale nedokončil a oženil se. Ale už
po roce jeho manželka zemřela a on tuto událost
zřejmě pochopil jako Boží pokyn, vrátil se ke
kněžství a zakončil svá studia doktorátem reologie.
Jako mimořádně úspěšný kněz působil v různých
moravských farnostech a získal pověst schopného a zapalujícího rekatolizátora. Proto jej v roce
1616 povolal na přímluvu olomouckého biskupa,
kardinála z Ditrichštejna, majitel holešovského
panství Ladislav Popel z Lobkovic, aby mu pomohl
s rekatolizací doposud prakticky výhradně protestantského Holešova. Jako holešovský farář žil Jan
Sarkandr na holešovské faře, jejíž přestavěná bu-
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dova stojí dodnes. Když v roce 1619 vypuklo i na
Moravě stavovské povstání, cítil se Sarkandr jako
zpovědník katolického Lobkovice, který byl do té
doby moravským zemským hejtmanem, ohrožen a
odešel na pouť do polské Čenstochové. Nedlouho
po jeho návratu zaplavilo Moravu vojsko polských
kozáků, lisovčíků, které pozval habsburský císař na
pomoc proti vzbouřeným nekatolickým stavům.
Systematicky vypalovali a rabovali všechna města
a vesnice včetně Bystřice pod Hostýnem. Jan Sarkandr se zámeckým kaplanem Tučkem, trubačem
Pražákem a katolickými měšťany vyšli vojsku vstříc
a podařilo se jim, že Holešov jako jediné město byl
ušetřen. To vyvolalo místo vděčnosti řadu udání
a podezření, že Sarkandr Poláky na Moravu pozval (což se ale podle nedávných výzkumů ukázalo
jako nepravda). Jan Sarkandr byl
zatčen, v Olomouci povstaleckými stavy vyslýchán a nelidsky
mučen, na následky mučení potom ve vězení 17. března 1620
zemřel. Brzo po jeho smrti se
zejména na Moravě a ve Slezsku
zvedla mohutná vlna úcty k Janu
Sarkandrovi jako k mučedníkovi. Jen v Holešově mu bylo
postaveno několik soch dlouho
předtím, než byl alespoň blahoslaven (1859) – dodnes stojí Sarkandrovy sochy z 18. století na
mariánském sloupu na náměstí,
na průčelí holešovského farního kostela či v zámecké kapli.
21. května 1995 Jana Sarkandra
svatořečil papež Jan Pavel II.
(spolu se Zdislavou z Lemberka)
při své návštěvě ČR v Olomouci,
v našich zemích se jeho svátek
slaví 6. května.
Letos si tedy připomínáme
20 let od Sarkandrova svatořečení, příští rok to bude 400 let od
jeho příchodu do Holešova a 440
let od jeho narození a v roce 2020
potom 400 let od jeho mučednic-

ké smrti. Život a skutky sv. Jana Sarkandra mohou
velmi úspěšně oslovit i naši současnost – bojoval
sám se sebou, s touhou po ženě, se strachem před
pronásledováním, před vězněním a mučením, ale
v rozhodujícím okamžiku vytrval a přes mučení se
nezlomil ani ve své víře ani v povinnosti zachovat
zpovědní tajemství.
Holešovská farnost pořádá na počátku května každoroční sarkandrovskou pouť. I v letošním
roce, v prvním roce výročním, se tato pouť slavila
v neděli 3. května, sarkandrovská pobožnost proběhla i na jeho svátek ve středu 6. května. To už byl
krásný barokní relikviář s ostatky světce přenesen
z provizorního umístění na boční oltář sv. Jana
Sarkandra, jehož dvouletá rekonstrukce a restaurování skončily na počátku letošního roku.

Holešovsko

Z projevu kronikáře obce Rymice Jana Pospíšila
k 70. výročí oslav ukončení 2. světové války
Nevítali jsme je šeříky
Dokončení článku ze sekce Mikroregion:
O tragické události z neděle 6. května 1945
bylo napsáno a proneseno nemálo slov. Přesto si
krátce připomeňme, k čemu onu osudnou neděli
v odpoledních hodinách v blízkosti Rymic došlo.
Zatímco nedaleký Holešov je již osvobozen a město je zaplněno vojsky I. čs. armádního sboru, jsou
Rymice stále obsazeny početnou silou německé armády. S úkolem bránit a zpomalovat postup osvobozujících vojsk.
V době, kdy v Holešově vlají první vlajky na
znamení konce války, schyluje se v blízkosti naší
obce k jedné z posledních válečných tragédií. Znovu se tak otevírá otázka osudného rozkazu k postupu spojovací čety dělostřeleckého pluku, znovu se
připomíná osudový omyl, ke kterému došlo. Skutečností zůstává, že spojovací četa o síle asi 35 vojáků se na dvou nákladních vozidlech vydala na svou
poslední a bohužel pro mnohé tragickou cestu.
První auto řídil desátník Štefan Varga, druhé Břetislav Janatka. Co následovalo v bezprostřední blízkosti naší obce, o tom jsme se dovídali až po letech.
V pondělí 7. května se ještě o Rymice bojovalo alespoň dělostřeleckou palbou a nikdo z občanů
se na místo boje neodvážil. To až v úterý ráno po
odchodu německých vojáků z obce se první občané vydali na místo tragédie. A zde se na vlastní oči
mohli přesvědčit, byť jen ve zlomku, co dokáže válečné běsnění. Věřím, že těch několik současných
pamětníků na to nikdy nezapomene. 17 mrtvých
těl porůznu ležících tak, jak je zastihla smrt, nejvíce kolem Vlachova kříže, kde zřejmě hledali úkryt
před smrští střel. Co se stalo s ostatními vojáky,

jsme se rovněž postupně dovídali. Ze
vzpomínek pamětníků víme, že 6 vojáků
bylo zajato a odvedeno do tvrze, kde bylo
německé velitelství. Z těchto zajatců se
jen dvěma podařilo zázračně přežít. Dva
jsou pohřbeni na hřbitově v sousedním
Kostelci a dva zbývající byli umučeni
v městečku Svitávka v okrese Blansko.
Zbytku vojáků se podařilo ustoupit
zpátky do Holešova. Mnozí zraněni, ale
přeživší. Mnoho let po skončení války
do Rymic přijížděli Antonín Kačírek
a Anton Jurčo. Oběma bylo uděleno
čestné občanství obce. Přijížděli k nám
i dva ze zajatých vojáků, z nichž František Perníček podal důležité svědectví o svém zajetí
společně se Štefanem Belloněm a jejich osvobození. Do Rymic přijel i řidič druhého auta Břetislav
Janatka. Zásluhou někdejších místních národních
výborů se podařilo vyhledat všechny pozůstalé po
padlých vojácích a předat jim zprávu, kde jejich
příbuzný nalezl místo posledního odpočinku.
Vážení přítomní. V minulém století vypukly v krátkém časovém odstupu dvě světové války.
Z první se nevrátilo 21 rymických mužů. Jejich
hroby jsou rozesety po všech světových bojištích.
Jejich oběť nám připomíná sousední pomník.
Druhý válečný požár nám zanechal společný hrob
sedmnácti vojáků, jejichž jména si můžeme přečíst
na kamenných deskách. Ke každému jménu se
váže lidský osud, jejich přání a touhy po svobodném životě bez válek. Oba pomníky jsou jakýmisi
němými svědky událostí, na které pomalu zapomínáme, protože se staly tak dávno. Ztráty v obou
válkách byly obrovské, a to jak na životech samot-

ných vojáků, tak především na nevinných civilních
obětech. Škody na majetku byly tak astronomické,
že si je nedovedeme ani představit.
70 let žijeme v relativním míru, i když víme,
že na mnoha místech se stále bojuje. Jsou tisíce
obětí, hlavně civilistů a také dětí. Znovu dochází
k velkým škodám, které se budou dlouho a obtížně
napravovat.
V roce 2005 vydal Obecní úřad Rymice mimořádný zpravodaj pod názvem Nevítali jsme je
šeříky. Pojednává o květnových dnech roku 1945
v naší obci. Opravdu tenkrát nebyla příležitost tyto
vojáky vítat květinami. Při příležitosti sedmdesátého výročí jejich tragické smrti jim věnujme tichou
vzpomínku. Myslím si, že tak nejlépe uctíme jejich
památku. Všichni se již dávno stali součástí naší
obce, doslova čestnými spoluobčany. Velikost jejich oběti si naši trvalou úctu zaslouží.
Jan Pospíšil

Představujeme osobnost rabína Jonathana Wittenberga
Rabín Jonathan Wittenberg působí v komunitě masortské judaistické větve v synagoze
v severním Londýně. Je jeden z nejvýznamnějších
spisovatelů a myslitelů současného judaismu.
Žije se svojí rodinou v Anglii, jeho předkové pocházejí z Holešova. Proto pátrá po historii
svých předků v Holešově, zejména rodiny rabína,
který sloužil v Nové synagoze. Již v loňském roce
Holešov navštívil při příležitosti své přednášky na
festivalu Týden židovské kultury. Rovněž vedení
města v čele se starostou R. Seifertem ho přijalo velmi vstřícně a zprostředkovalo mu mj. také
bádání v archivech matriky a evidence obyvatel.

Město Holešov a MKS Holešov jsou s rabínem
v písemném kontaktu, neboť obě dvě strany jsou
si vědomy, jak pro ně další nové vzájemně získané informace mohou být prospěšné. Proto také
v letošním roce s komunitou židovských přátel
první červencový víkend navštíví Holešov a stráví
šabat ve Staré synagoze. Velmi ocení vzpomínky,
rozhovory, fotografie od kohokoliv, kdo by si na
jeho rodinu mohl vzpomenout. Rád se se zájemci
o sdělení těchto informací setká. O svých vzpomínkách a Holešově píše knihu.
Kontaktní osobou a překladatelem je Martin
Stehlík. Tuto práci pro něj dělá bez nároku na honorář, tedy kdokoliv může využít
kontaktu na rabína přes jeho mail
nebo telefon (martin@enjoy-english.cz, 732 767 923). V Holešově
je již přítomná a aktivní jeho jazyková škola Enjoy English (www.
enjoy-english.cz).
Red.

Esej J. C.
Všechno to začalo, když nejmladší sestra mého otce Steffi zemřela v Jeruzalémě. Souhrou neobyčejných náhod pro ni Chevra
Kaddisha, zodpovědný za její po-
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hřeb, našel místo k odpočinku na Olivetské hoře
hned vedle její starší sestry Evy, která zemřela
zhruba o šedesát pět let dříve, v roce 1943. Můj
otec někdy o Evě hovořil, jak onemocněla ve
válkou zbídačené Palestině, jak doktor říkal, že
potřebuje červené víno a maso, ale nakonec stejně zemřela. Volal ji často, i když už sám ležel na
smrtelné posteli. Ale teď jsem stál poprvé u jejího hrobu a pod Eviným jménem četl další nápis,
který jsem tam nečekal a který musel být doplněn
rodinou brzy po válce, ještě předtím, než se východní Jeruzalém stal jordánským územím. Byl
na památku Eviny babičky, mojí prababičky Reginy Freimannové, která zahynula v Osvětimi.
Brzy nato jsem procházel obsah bytu v Rechavii, kde se rodina usadila brzy poté, co uprchla do
Palestiny v roce 1937; nikdo z nich tu již nebyl a já
jsem pomáhal svému bratranci ve smutném úkolu
vyklidit věci patřící dvěma generacím. Ve schránce
uvnitř starého kufru ležel malý zašlý plátěný pytlík; otevřel jsem jej a vytáhl svazek dokumentů.
Byly většinou ručně psané v němčině, na tenkém
papíru letecké pošty. Byly mezi nimi účtenky, seznamy a dopisy; první byly datovány rokem 1938,
poslední rokem 1947. Začal jsem číst: „Ernst byl
také zatčen“; „Poté už jsme o nich více neslyšeli“;
„Nesmírně se obávám o naše milé děti.“
Pokračování v příštím čísle

33

Jarní vyjížďka motorkářů byla velmi úspěšná
První májová sobota patří v Holešově řadě
akcí – a v letošním roce se mezi ně opět zařadila jarní motovyjížďka místních i přespolních
příznivců jedné stopy, která proběhla 2. května
v pravé poledne. Počasí do posledního okamžiku
napínalo fanoušky silných strojů, zda bude akci
přát, či nikoliv, ale naštěstí se nenaplnila deštivá
předpověď a prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie se během dopoledne zaplnilo
množstvím diváků i aktivních účastníků. Jarní
vyjížďku již tradičně uspořádal agilní holešovský
spolek Býkeři MORAVIAN BiKERS CLUB HOLEŠOV, který tuto akci opět spojil s charitativním
počinem – finanční příspěvek věnovali tentokrát
motorkáři Beatce Chmelařové, nemocné holčičce
z Holešova. Přihlížející diváci měli možnost opět
zhlédnout požehnání motorkářské sezóně a silným motorům děkanem holešovské farnosti panem Jerzy Walczakem, vyslechli si slavnostní řeč
rytíře Linharta na koni, vedeného jeho zbrojnošem, a následoval tradiční pozdrav nablýskaných
strojů v podání mohutného zaburácení jejich

motorů... Spanilá jízda motorkářů celým městem
byla zakončena na výletišti v Ludslavicích tradičním posezením.		
Není podstatná výše částky, kterou motorkáři věnovali na nákup
zdravotních pomůcek pro
Beatku (4 500,- Kč), podstatná je ochota pomáhat si
navzájem – příště můžeme
pomoc potřebovat my sami;
proto jménem rodičů Beatky
děkuji všem, kdož přispěli
a pomohli...
Pomáhat může každý...
pomáhejte i vy...

motorkářům – den předtím, prvního května, požehnal holešovský děkan a farář i cyklistům. Těm
bohužel počasí nepřálo, takže museli své bicykly
odvézt až do kostela.

Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může
pomáhat
(red) A na počátku května nezůstalo jen u žehnání
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1. 6. 1965

Narozen ZELINKA, Ivan, prof. Ing. Ph.D., bydlí v Holešově, absolvent VUT v Brně, fakulta elektrotechniky a informatiky (1989–
1995), Univerzita T. Bati ve Zlíně (Ph.D.), VUT Brno (doc. 2004),
VŠB - TU Ostrava (prof. 2010). Od r. 1997 přednáší na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2004–2009
pracoval jako ředitel Ústavu aplikované informatiky, 2006–2008
proděkan pro vědu a výzkum. Od r. 2010 přednáší na VŠB – TU
Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Odborné zájmy:
umělá inteligence, evoluční výpočetní techniky a jejich aplikace

4. 6. 1935

27. 6. 1980
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v deterministickém chaosu a bioinformace. Pobyty a přednášky
v zahraničí, grantové aktivity, autor skript a bohatá publikační činnost. Ocenění: cena Siemens za doktorskou práci, cena „Produkt
měsíce“ časopisu „Softwarové noviny“ za knihu „Umělá inteligence: hrozba, nebo naděje?“ (Praha, 2003), cena za nejlepší příspěvek na konferenci ECMS 2005, ocenění za významnou přednášku
na konferenci ICICIS‘02, Káhira, Egypt – 50. výročí narození
Narozena ŠEFČÁKOVÁ, Eva, historička umění, pocházela
z Holešova, v letech 1958–1974 byla pracovnicí Slovenské národní
galerie, v letech 1979–1984 pracovala ve Státní památkové péči
v Bratislavě. Od r. 1972 se věnovala problematice výzkumu středoevropského ilustračního dřevořezu. Autorka mnoha monografií,
např.: „Pablo Riuz Picasso“ (1965), „Moderná slovenská kresba“
(1967), „Poklady Zorničky: zborník pre deti“ (1969). (+ 26. 9.
2011) – 80. výročí narození
Zemřel CVEK, Rudolf, herec a zpěvák operet. Jako ochotnický
učeň v Kroměříži hrál s tamějšími ochotníky z Nadsklepí a také
ze Sokola, od počátku role výhradně komické. S nimi jezdil na zájezdy do okolí, často vystupoval v Holešově s Alenou Růžičkovou,
Metodějem Bokůvkou, Jaroslavem Rohanem a Františkem Dutkou. V roce 1930 přesídlil na žádost Františka Šrámka do Holešova a působil jak v Sokole, tak i na Centrálu jako herec, zpěvák
i režisér. Hrál a zpíval po celé Moravě. V roce 1942 byl gestapem
zatčen a vězněn až do roku 1944. Po osvobození vedl úspěšně
10 let divadlo v Krnově. Od roku 1955 působil v Ostravě, pak se
vrátil do Holešova a přitom stále hrál a zpíval na mnoha místech
severní Moravy. (* 16. 4. 1900 v Holešově) – 35. výročí úmrtí

Holešovsko

Čarodějnický rej v zahradě MŠ Žopy s početnou diváckou kulisou

Čarodějnické pohoštění ve SVČ TYMY si děti musely vysoutěžit

Rohálovská padesátka odstartovala „Seriál MTB král Hostýnek“
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Holešov po sedmdesáti letech
znovu osvobozen

Akce květen,
červen
▶ 23. 5. Tradiční rybářské závody v areálu na
Rybníčkách - začátek v 6.00 hod.
▶ 25. 5. MUSICA Holešov - Czech Virtuosi &
Ester YOO - mimořádný koncert na nádvoří
zámku, zač. v 19.00 hod.
▶ 26. 5. Češi chrání tygry - kino Svět, 18.00 hod.
▶ 28. 5. Závěrečný koncert žáků ZUŠ F. X. Richtera Holešov- zámek Holešov
▶ Do 28. 5. Závěrečná výstava žáků ZUŠ F. X.
Richtera - zadní galerie zámku
▶ 28. 5. – 27. 9. Zdeněk Burian - Z prvohor na
Divoký západ - výstava ke 110. výročí autorova
narození - zámecká galerie
▶ 29. 5. – 27. 9. Oldřich Kulhánek – Grafické dílo
- New Drive Club
▶ 30. 5. Čistá Rusava - dobrovolná akce, sraz
v 8.00 hod. u has. zbrojnice v Bořenovské ul.
▶ 30. 5. Třetí ročník Zámeckého Gulášfestu zahrada zámku, od 10.00 hod.
▶ 30. 5. Kácení máje - od 14.00 hod.
- nám. Dr. E. Beneše
▶ Do 31. 5. Holešovsko za okupace - výstava
událostí let 1939 – 1945 v Holešově a okolí
▶ 1. 6. Afrikou, kde ebola nebola aneb Z Namibie
k Viktoriiným vodopádům - přednáška
Ing. F. Brachtla v Městské knihovně, 17.00 hod.
▶ 5. 6. HAIR - muzikál - uvádí ZUŠ F. X. Richtera Holešov - kino Svět, 17.30 hod.
▶ 6. 6. – 13. 9. Výstava nejmenších opiček světa
a největších afrických želv - zámecká galerie
▶ 6. 6. Setkání s hudbou - klavírní recitál Martina Kobylíka - sala terrena, 19.00 hod.
▶ 10. a 11. 6. Zápis do ZUŠ F. X. Richtera Holešov - 14.00 – 17.00 hod.
▶ 12. 6. „Zámecká pětka - běžecké závody pro
děti i dospělé v zám. zahradě.
▶ 14. 6. Víkend otevřených zahrad 2015 komentovaná prohlídka zámecké zahrady
v Holešově s Ing. Pavlou Pšejovou, 14.00 hod.,
sraz u hvězdárny
▶ 19. - 20. 6. Rodinný festival Holešovská REGATA 2015 - zámek Holešov;
více na www.holesovskaregata.cz
Změna programu vyhrazena
více www.holesov.info; www.holesov.cz

Další pozvánky a aktuální reportáže
najdete na www.holesov.cz v podsekcích
aktuality, akce.
UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE,
že na webových stránkách města Holešova
www.holesov.cz pod odkazem AKCE najdou kalendář plánovaných akcí a pořadů
v Holešově a mikroregionu. Termíny jsou
závazné, změna programu vyhrazena. Tento kalendář budeme během roku průběžně
doplňovat a zařadíme i pozvánky na kulturní, společenské či sportovní akce zaslané
různými spolky i jednotlivci.

Text k fotografiím v sekci vlastivěda >>>
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