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Krajští i místní radní společně zasedali v zámku
Holešov – Společné zasedání radních města Holešov a Zlínského kraje hostil v pondělí 29. června
holešovský zámek. V čele zástupců města se samozřejmě zúčastnil starosta Rudolf Seifert, za kraj
nevynechal účast hejtman Stanislav Mišák.
Na programu jednání radních byla budoucnost rychlostní komunikace R49 a krajští radní
konstatovali, že hned po doplnění všech nutných
podkladů by mělo přerušené stavební řízení na
trase Hulín–Fryšták pokračovat. Byly dokončeny
výkupy pozemků a skončilo jednání s Třeběticemi.
Problém stavebního řízení na Ministerstvu
dopravy se zúžil především na dvě oblasti přípravy v oblasti ochrany životního prostředí: křečka polního a dvě nová stanoviska v souvislosti
s novelou zákona o posuzování vlivu na životní
prostředí (EIA). Řešila se i doprava ve městě. –
průjezd hlavním tahem ulicí Palackého a Zlínská
a také oprava a budování okružní křižovatky
v ulici 6. května. Co se týká místních silnic –
kraj potvrdil nutnost oprav komunikace v ulici

6. května a budoucí stavbu okružní křižovatky.
V oblasti školství radní například diskutovali záměry nového financování nebo problémy týkající
se snižování počtu dětí ve školách. V oblasti sociální probrali holešovští radní s krajskými otázku
možnosti zřízení služeb či nízkoprahového zařízení pro bezdomovce.
Co se týká kultury – hejtman mimo jiné vyzdvihl úsilí a péči, s jakou se město Holešov stará
o zámek. Během zasedání došlo také na téma Strategická průmyslová zóna Holešov – její obsazování a další záměry. Aktuálně je připraven návrh
usnesení vlády ČR, kterým bude Strategická průmyslová zóna Holešov zahrnuta mezi zvýhodněné
průmyslové zóny dle zákona o investičních pobídkách, což zvýší atraktivitu průmyslového areálu
pro investory. Tímto krokem je také jasně potvrzena podpora projektu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a vlády ČR, záměr podpořil také
premiér při své návštěvě v minulém roce.
Jana Rohanová

Radu uvedl starosta Rudolf Seifert, o příjemnou atmosféru uvítání se postarala i martinická Omladina.
FOTO | Jana Rohanová

AKTUÁLNĚ
Převážně amatérští umělci z Holešova vystavují svá díla v zámku. Skoro třicítka výtvarníků, fotografů a malířů se už potřinácté spojila
a zhmotnila pravou Letní iluzi. Stejnojmennou výstavu proto můžete navštívit každý den
kromě pondělí v zadní galerii prvního patra
holešovské dominanty.
Více k výstavě na straně 12, fotogalerie z vernisáže na straně 2. >>>

Pět tisíc návštěvníků a stovky veteránů. Taková je bilance v pořadí 13. ročníku srazu veteránů. „Na zbrojnici máme historickou koňskou
stříkačku a já sám mám doma veterány. Navíc
se podobná akce v Holešově už kdysi dřív konala, tak jsme chtěli navázat. A povedlo se to,“
shrnul hlavní organizátor Miroslav Skutka.
Akci nakonec navštívilo 5 tisíc lidí.
Současně se srazem veteránů se v Holešově
konala vzpomínková akce na jednoho z místních fandů naleštěných skvostů – Oldřicha
Kopečka. Více na str. 9, fotogalerie str. 27. >>>

►

Zámek osvěžily výtvarné Letní iluze holešovských umělců

FOTO | Jana Rohanová
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Léto, prázdniny a noční klid

Zapojte se do programu
letošních dožínek!

Vážení Holešováci,
každoročně se v tomto období debatuje i v našem
městě a následně nějakým způsobem řeší problematika dodržování klidu po dvaadvacáté hodině.
V době letních a tropických dnů se část občanů
snaží trávit večery mimo své přehřáté domovy
a bavit se ve venkovních prostorech. Jiní naopak
zůstávají ve svých domovech a ty ochlazují otevřením všech oken. A především o víkendech pak
dochází ke konfliktům a upozorňování na hluk.
Ten samozřejmě ruší od spánku i odpočinku.
V poslední době registruje město a městský úřad
několik podnětů a připomínek na rušení nočního
klidu, na hlasitost hudebních produkcí, na ohňostroj pořádaný po 22. hodině, na hovory a hluk
z restauračních zahrádek či jen z míst s lavičkami na sídlištích a v jiných místech. Skutečně toto
vše + doprava v noci při otevřených oknech ruší
a může nepříjemně obtěžovat.

V termínu od 4. do 6. září se budou v holešovských Smetanových sadech konat dožínky - nepolitická akce, jejíž smyslem je uctít letošní slizeň
a dary země.
V pátek 4. září akce začne přehlídkou amatérských
kapel. Uvítáme zájem kapel, které chtějí do programu svým účinkováním přispět.
Samotný slavnostní dožínkový den je naplánován
na neděli 6. září. Nabízíme účast spolkům z Holešova, místních částí a obcí mikroregionu, školským zařízením, místním firmám, živnostníkům
a všem, kteří chtějí v rámci dožínek svou činnost
prezentovat například formou stánku.

K nejvíce problémovým místům v této oblasti
patří sídliště Novosady s některými restauracemi
a poté okolí zámeckého parku, kde proběhlo několik hudebních produkcí. Rušení nočního klidu
není možno nijak zlehčovat, na druhou stranu
některé akce v letošní první polovině léta byly
v zámeckém parku dlouhodobě dohodnuty a rušit je by bylo asi „nefér“ k pořadatelům i příznivcům. Dvě akce ale hned z počátku sezony zbytečně
rozvířily veřejné mínění ohledně pořádání akcí
v zámeckém parku. Jednalo se o Gulášfest s hlasitou hudbu do dvou hodin ráno a nerespektování
ukončení hudební produkce ve 24 hodin u pořadatelů 110. výročí založení fotbalu v Holešově. Následovala Regata, její konec ve 22 hodin a koncert
skupiny Expo Pension, při kterém město provedlo
měření hluku v různých časech a místech v okolí
zámeckého parku. Nutno říci, že zvukař kapely byl
skutečně disciplinovaný a hluk velkým způsobem
nepřesahoval povolené limity pro noční klid. Jedoucí osobní auto převyšuje tuto hranici dvakrát.
Poslední akcí byl koncert k závěru bikemaratonu
Drásal, který úplně stejně jako v předešlých několika letech končil ve 24 hodin ohňostrojem.
Ostatní akce pořádané v soukromých areálech
nebo různé soukromé ohňostroje může město
velmi těžko ovlivnit, protože jsou pořádány na
soukromých pozemcích či proběhnou tak rychle,
že je strážníci MP ani nejsou schopni zjistit.

Jednoznačné poznatky z uvedeného jsou, že město
připravuje revizi a aktualizaci městských vyhlášek
k problematice pořádku na veřejném prostranství,
vytvoření pravidel na pořádání ohňostrojů, ale
i k pohybu psů ve městě, k nočnímu klidu a podobně. Tyto vyhlášky budou upraveny tak, aby
obsahovaly a pokryly všechny možné varianty, jež
se vztahují k problematice vytvářené „holešovskými“ podmínkami. Do jaké míry se tato omezení
dotknou pořadatelů hudebních a dalších produkcí, se ještě nedá přesně říci, ale je třeba vytvořit
nástroj a oporu pro strážníky městské policie, aby
mohli zasáhnout a mít zákonnou podporu pro své
rozhodnutí a opatření.
Na druhou stranu ale je dobré si uvědomit, že
Holešov a jeho místní části mají bohatý kulturní
a společenský život a je vhodné respektovat některé akce. V Holešově se jedná především o maraton
Drásal, který patří k nejvýznamnějším sportovním akcím ve Zlínském kraji a ve své oblasti je
jednoznačnou jedničkou v rámci celé ČR. Také asi
je vhodné debatovat o Regatě, některých koncertech, popř. o tanečních zábavách a přehlídkách ve
společenských areálech místních částí města, mimořádných akcích právě typu rozloučení s kariérou fotbalového reprezentanta Zdeňka Grygery či
uvedení „do života“ nového CD holešovské kapely
Expo Pension.
Vyplývá tedy z toho, že Zastupitelstvu města budou předloženy k aktualizaci některé vyhlášky zabývající se touto oblastí. A to bez populistických
vyjádření nebo návrhů řešení, ale s odpovědností
za pokojný život města i s ohledem na rozvoj společenského a kulturního vyžití obyvatel.
A k akcím v zámeckém parku. Jak se již několikrát
uvedlo, během srpna a září dojde k významné rekonstrukci mlatových ploch v přední části parku
a u pořádání akcí v těchto místech bude pro příští
léta zpřísněn a omezen vjezd těžké i další techniky. Vytvoří se také menší tým odpovědných lidí,
jež budou zodpovídat za akce pořádané v parku
i s ohledem na co nejmenší obtěžování okolí.
Doufám, milí spoluobčané, že léto a volné dny
trávíte podle svých představ a přeji vám jen samé
klidné a příjemné dny…
Rudolf Seifert
starosta

Zájemci se mohou až do 20. srpna hlásit na tyto
kontakty:
Rudolf Seifert
e-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
mobil: 724 030 893
Jana Rohanová
e-mail: jana.rohanova@holesov.cz
mobil: 603 488 727
Program Dožínek Mikroregionu:
pátek 4. 9.
Přehlídka regionálních kapel (nádvoří zámku)
neděle 6. 9.
8:00 - 17:00 řemeslný jarmark
9:00 - dožínkový průvod (vychází od kovárny)
9:30 - dožínková mše svatá - (kostel N. P. Marie)
11:00 - dožínkový průvod (míří do Smetanových
sadů)
11:30 - slavnostní zahájení dožínek
12,00 - hanácké právo
12,30 - 18,00 - kulturní program
Zajištěno občerstvení, atrakce pro děti, výstava
techniky a zvířat.

Centrum pro seniory
shání lékařku/lékaře
Centrum pro seniory, p.o. v Holešově hledá
k 1. 1. 2016 praktického lékaře pro dospělé.
Nabízíme možnost pronájmu ordinace za výhodných podmínek.
Více informací podá na tel.: 573 397 755 (ředitelka
nebo vrchní sestra).

MĚSTO PLÁNUJE SVOU BUDOUCNOST. PŘIPOJTE SE I VY

Inzerce v Holešovsku

Vážení spoluobčané,
pracovníci radnice začali zpracovávat strategický dokument pro období let 2016 – 2025, který má vyjasnit priority rozvoje města a rozvrhnout s tím související činnosti v nejbližších letech. Strategický plán
umožní lepší využití městských peněz a je také důležitým podkladem při usilování o dotace pro různé
rozvojové záměry.
Velmi nás zajímá i váš názor na to, jaké by město v budoucnu mělo být, a proto jsme vytvořili dotazník,
který nám pomůže lépe určit další směr rozvoje Holešova.
Formuláře v papírové formě budou k dispozici na podatelně městského úřadu v ulici Masarykova,
v městském informačním středisku ve vstupu do zámku nebo v městské knihovně. Tato místa jsou zároveň i místem sběru dotazníků.
Dotazník však můžete vyplnit i online na internetových stránkách města www.holesov.cz pod záložkou
Úřad online.
Uzávěrka dotazníkového šetření je 20.8.2015.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Mgr. Rudolf Seifert, starosta města

Měsíčník Holešovsko vychází pravidelně okolo
20. dne v měsíci a je distribuován do každé domácnosti v šestitisícovém nákladu, a proto může
být atraktivní i pro vaši reklamu, inzerát nebo nabídku. Základní sazba plošné inzerce je 26 Kč za
cm čtvereční, čtvrt strany stojí 2 600 Kč, polovina
5 000 a celá strana 10 000 + DPH.
Podrobnosti k cenám jsou uvedeny na webových
stránkách města www.holesov.cz.

Červenec 2015

Pokud máte zájem v Holešovsku inzerovat, obraťte se, prosím, na redakci:
Jana Rohanová
e-mail: jana.rohanova@holesov.cz
mobil: 603 488 727

3

Zástupci londýnské židovské obce přijeli do Holešova
Vzácná návštěva z Anglie
přijela poznat naše
židovské památky.
Holešov - Místní synagoga a další židovské památky jsou známy po celém světě a často jsou
i cílem návštěv příslušníků židovského národa.
Podobně tomu bylo 3. a 4. července, kdy do Holešova zavítaly dvě desítky příslušníků londýnské
židovské obce pod vedením Rabbiho Jonathana
Wittenberga. Ten měl možnost seznámit se místními judaistickými památkami vloni v rámci Festivalu židovské kultury a letos s sebou přivezl i své
přátele.
Na programu měli v pátek slavnost zahájení
šabatu a v sobotu pokračoval v synagoze duchovní
program a seznámení s dalšími památkami města.
Zajímavosti je, že Jonathan Wittenberg má
kořeny na Moravě a v Holešově podobně jako někteří další návštěvníci z londýnské obce. Spojuje
je totiž podobný osud, kdy jejich předci unikli
pronásledování a holocaustu, který v rámci druhé
světové války rozpoutal německý nacismus.
Návštěvu provázel holešovský rodák Martin
Stehlík a zajistil pro ni skutečně bohatý program
i s prohlídkou holešovského zámku a s návštěvou
Prahy a Třebíče.
Rudolf Seifert, starosta

Účastníci Regaty přispěli na
humanitární konto města
Z důvodu potřeby pomoci potřebným spoluobčanům zřídilo město tzv. Humanitární konto města
Holešova. To bude sloužit jako jeden z prostředků
na pomoc lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace nebo potřebují momentální pomoc.
Finanční prostředky rozdělí kompetentní orgány
podle aktuální situace a doporučení sociálního
odboru města.
Účet pro sbírky určený na vytvoření „potravinové
banky města Holešova“ a příspěvky potřebným
a jakýmkoli způsobem hendikepovaným občanům města a regionu:
Č. ú.: 6015-0001624691/0100
VS: 2222
První dárci, kteří přispěli na toto konto, jsou pořadatelé Holešovské Regaty. Ti uspořádali při plavbě a hodnocení plavidel hlasování formou SMS.
„Zaslaných SMS bylo celkem 821 a z každé byl
čistý výtěžek 5 korun. Z našich prostředků jsme
dorovnali příspěvek na humanitární konto města
Holešova na kulatou částku 5000 Kč,“ uvedl Michal Žáček, hlavní pořadatel festivalu.
Děkujeme za finanční příspěvek.
Rudolf Seifert, starosta

Návštěvu z Anglie vedl Rabbi Jonathan Wittenberg.

FOTO | Rudolf Seifert

Máte zájem o kompostér? Přihlaste se o něj
Město Holešov požádalo o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na 200 kusů kompostérů. V současné době probíhá výběrové řízení na
dodávku kompostérů o objemu 800 litrů.
Zájemci s trvalým pobytem v Holešově a ve
Všetulích mohou o kompostér požádat na Městském úřadě Holešov, oddělení životního prostředí, kde sdělí své jméno, adresu, datum narození,
pozemek, na kterém bude kompostér umístěn
(musí být ve vlastnictví zájemce), a e-mailovou
adresu nebo telefonní číslo. O kompostér mohou

požádat i ti, kteří v minulosti neobdrželi hnědé
nádoby na bioodpad.
Zájemci s trvalým pobytem v místních částech Dobrotice, Količín, Žopy a Tučapy nahlásí
předmětné údaje předsedům osadních výborů.
O kompostér je možné požádat v termínu do
31. 8. 2015. Po dodávce kompostérů budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy a k převzetí
kompostéru.
Ing. Lenka Brezanská,
oddělení životního prostředí

Město zahájilo opravu mlatových ploch v zámecké zahradě
Město Holešov právě připravuje zahájení stavební
části projektu „Rekonstrukce stromořadí a živých
plotů, mlatových povrchů, mobiliáře a cest v zámecké zahradě v Holešově, část 2: Rekonstrukce
mlatových ploch, obnova mobiliáře“.
Stavební část projektu bude realizovat slovenská firma Green Project, s. r. o. z Trenčína,
která vyhrála veřejné výběrové řízení s cenou
1.739.163 Kč. Již v srpnu začne úprava centrální
mlatové plochy mezi bránou z ulice Partyzánská a hlavní bránou do zámecké zahrady z ulice

F. X. Richtra, která bude obnášet především rekonstrukci odvodnění této plochy, s tím související úpravu profilu plochy a instalaci obrubníků
z kovové pásoviny do úrovně terénu. Součástí
zakázky je rovněž výměna stávajícího mobiliáře
(laviček a odpadkových košů) v Růžové zahradě
a v místě křížení ramen trojzubce.
V říjnu budou zahájeny výsadby habrů a lip
kolem trojzubce a dosadby krušpánků.
Ing. Pavla Pšejová,
oddělení životního prostředí

Val u obchvatu už se zelená. Vysazeny jsou tisíce dřevin
Na valu, který přiléhá k obchvatu, panuje v těchto dnech čilý ruch. Zahradníci společnosti Gree
Project usilovně pracují na vysázení tisíců stromů
a keřů a pracovníci místní Farmy Holešov se starají o vláhu. Výsledkem má být vznik lesoparku,
který val zkrášlí a vytvoří protihlukovou bariéru.
„Zasadíme dva a půl tisíce stromů. Javory,
buky, třešně, borovice, jedle a další,“ vyjmenoval zahradník společnosti Green Project Peter
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Plaštiak a dodal, že se jedná asi o patnáct druhů
stromů. Mimo ně na vale poroste také pětadvacet
tisíc keřů. „Teď štěpkujeme a pak už jen zalévat
a zalévat,“ konstatoval zahradník s tím, že zvláště
v posledních tropických dnech bylo nutné zalévat
intenzivně. Pomohla místní společnost Farma
Holešov, která od začátku června mladé rostliny
kropí. Denně na val přiveze deset cisteren vody
o objemu 8 kubíků.
Jana Rohanová

Holešovsko

Strážníci cílí na cyklisty. Nepatří totiž na chodník
Stížnosti obyvatel se
množí. Jízda na chodnících
je mnohdy dost
nebezpečná.
Holešov – Ve městě se v poslední době rozmohl
nebezpečný nešvar: cyklisté našli zálibu v jízdě po
chodnících. A podle strážníků místní městské policie je především o prázdninách zjevné, že s pravidly
silničního provozu si spousta lidí hlavu neláme.
„Silniční zákon cyklistům říká, kde se mohou
se svými koly pohybovat. Asi je zbytečné vysvětlovat, že na kole se jezdí vpravo a že na pozemní
komunikaci smějí cyklisté jezdit jen jednotlivě za
sebou,“ shrnul základy pravidel jízdy na kole šéf
holešovských strážníků Eduard Dlhopolček.
Pokuta cyklistům hrozí, pokud jedou po silnici ve dvojici vedle sebe, vjedou na dálnici, na
chodník, na stezku a přechod pro chodce nebo
když nerespektují pěší zónu. „Mohou pak dostat
pokutu na místě až 2000 korun. Ve správním řízení až 2500 korun,“ varuje Dlhopolček.
Jistá výjimka pro cyklisty na chodníku existuje, platí však pouze pro děti do desíti let. Starší
musí kolo vést a mají pak statut chodce.
Strážníci připouštějí, že právě děti a především starší lidé raději volí ohleduplnou jízdu po
chodníku, než riskovat na silnici. „I v Holešově
je několik takříkajíc pustých chodníků podél rušnějších silnic, po kterých skoro nikdo nechodí. To
však rozhodně neplatí pro centrum města, kde by

Ilustrační foto
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cyklisté měli vždy svá kola vést, jak hovoří litera
silničního zákona,“ upozornil Dlhopolček.
Pokud cyklista z nějakých důvodů přece jen
zvolí jízdu po chodníku, strážníci apelují na to,
aby byl maximálně ohleduplný, jel pomalu, sledoval dění a pohyb okolo a byl připraven kdykoli
zastavit – v případě míjení chodců – a sesednout
z kola při procházení skrz autobusové zastávky.
O tom, že cyklisté tyto zásady vždy nedodržují, svědčí množící se stížnosti na chování některých jedoucích na kole. „Především chodci si stěžují na bezohlednou a nebezpečnou jízdu cyklistů

po chodnících v Holešově,“ upřesnil šéf městské
policie. Strážníci na podněty reagují a začali se
problému intenzivněji věnovat. Při kontrolách
cyklistů se však zaměří i na další přestupková jednání, jako je jízda na neosvětleném jízdním kole
za snížené viditelnosti, jízda v protisměru, jízda
po přechodu pro chodce, jízda ve dvou na jednomístném jízdním kole, jízda bez držení řídítek,
jízda pod vlivem alkoholu, nepoužití ochranné
přilby cyklistou mladším 18 let a podobně.
Jana Rohanová

„Já su zloděj,“ představil se vyděšené
majitelce domu a kradl dál
Holešov - Sotva se vrátil z vězení a už do něj opět míří. Řeč je o třicetiletém
nenapravitelném zloději z Holešova, který se letos v dubnu vrátil z výkonu
trestu odnětí svobody pro majetkovou trestnou činnost.
„Ačkoliv nebyl ve vězení zdaleka poprvé, nemělo na něj zřejmě ten účinek, jaký by společnost očekávala. Vidina snadného přivýdělku byla silnější
než obavy z dalšího trestu,“ popsal vedoucí obvodního oddělení policie ČR
v Holešově Jan Novák.
A tak, o dva měsíce později, konkrétně 13. června, kriminální kariéra
zmíněného recidivisty „úspěšně“ navázala.
Před desátou hodinou večer přelezl plot na dvůr jednoho z rodinných
domů v ulici Sokolská v Holešově. Přes otevřené okénko od toalety se dostal
do domu. Uvnitř začal prohledávat skříně a v nich cennosti. V té chvíli ho
však překvapila zděšená majitelka, která se objevila ve dveřích. Zmohla se na
otázku „Co tu děláš?“ a lapka docela pohotově a pravdivě odpověděl „Já su
zloděj“. Majitelka se po těch slovech utekla zamknout do vedlejšího pokoje
a muž pokračoval tam, kde přestal. V domě ho však nakonec nic moc nezaujalo a odnesl si pouze koženou bundu a kšiltovku.
O dva týdny později zkusil štěstí znova. „28. června brzy ráno se vydal
na další dobrodružství. Nejprve si dodal odvahu alkoholem a poté se pokusil
vypáčit dveře do firmy Fotbalfans v areálu společnosti Tosta pomocí nalezené
lopaty. To se mu však nepodařilo, a tak zvedl ze země kus betonu a prohodil
ho oknem,“ popsal další z lapkových pokusů Novák.
Jak název napovídá, firma Fotbalfans se zabývá prodejem suvenýrů
s fotbalovou tematikou. Zlodějíčka však fotbal nechal chladným, coby kořist
se mu mnohem víc líbil fotoaparát v hodnotě 13 a půl tisíce a příruční pokladna se šesti tisíci v hotovosti.
„Peníze následně utratil po barech v Holešově. Fotoaparát měl v úmyslu
prodat v některé ze zastaváren ve Zlíně,“ komentoval plány zloděje Novák.
Cestu do Zlína však muži překazili holešovští policisté. Dopadli ho
i s fotoaparátem na místním autobusovém nádraží.
„Pod tíhou důkazů se později k oběma krádežím přiznal a v současné
době čeká na soud, který mu může uložit trest odnětí svobody až na tři roky,“
uzavřel Novák.
Jana Rohanová
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Klienti Centra pro seniory bydlí v modernizovaném
prostředí. Město dokončilo další fázi rekonstrukce
Senioři mají nové sociální
zázemí, dveře a moderní
prádelnu.
Holešov - Novější, modernější a bezpečnější je
nyní holešovské Centrum pro seniory. Město dokončilo druhou etapu projektu s názvem Humanizace Centra pro seniory v Holešově.
Stavební práce začaly přesně před rokem a ve
čtvrtek 18. června 2015 byly ukončeny slavnostním a symbolickým přestřižením pásky, kterého
se účastnili zástupci města a krajská radní Taťána
Nersesjan.
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. V jednotlivých bytech bylo zmodernizováno sociální zázemí: došlo k přebudování
původních jader na nové imobilní koupelny a toalety a v souvislosti s tím byla vyměněna elektroinstalace, rozvody vody, odpadů, podhledy, nášlapné vrstvy nebo obklady. Proběhla také výměna
dveří za bezpečnější protipožární. Zároveň bylo
v rámci etapy možné vybudovat novou prádelnu
v přízemí budovy.
„Celkem se podařilo opravit 64 bytových
jednotek a já chci poděkovat dodavatelské firmě
Rapos, která opravy provedla kvalitně, rychle
a především citlivě ke klientům zařízení. Velký
dík patří personálu, který pracoval ve ztížených
podmínkách, a samotným klientům za trpělivost.
Jsme rádi, že rekonstrukce proběhla bez nutnosti

Jednání zastupitelů
je na internetu
Zajímá vás jednání zastupitelů? Nyní ho
můžete sledovat z pohodlí domova. Nově
je totiž každé zasedání snímáno kamerou
a záznam je později zveřejněn na webových
stránkách města. Už teď záznamy najdete
v sekci Aktuality nebo pod záložkou Úřad
on-line.

3. ZŠ mění ředitele
Holešov – Od 1. srpna se mění vedení 3. Základní školy v Holešově a pozici Mgr. Jitky Heryánové
nahradí nynější zástupce Mgr. Ivo Junášek.
Mgr. Jitka Heryánová pracuje ve školství
přesně sedmatřicet let, z toho jednatřicet ve 3. Základní škole. Deset let působila jako zástupkyně
ředitele a šest let zařízení vedla.
„Pro odchod jsem se rozhodla sama a vím, že
na školství a děti budu mít ty nejkrásnější vzpomínky,“ říká Heryánová.
Od srpna školu povede Mgr. Ivo Junášek
a místo druhé zástupkyně vedle Mgr. Gabriely Kovářové zaujme Mgr. Kateřina Nedbalová.
V pondělí 22. června ředitelce za její práci
oficiálně poděkovali zastupitelé města. V úterý se
Jitka Heryánová rozloučila s žáky, od středy si totiž děti z důvodu stavebních prací na budově školy
užijí prodloužené prázdniny.
Rozhovor s novým ředitelem školy připravujeme do příštího vydání Holešovska.
(roh)
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Centrum je nově zmodernizované. Slavnostního otevření se zúčastnilo vedení města.
FOTO | Jana Rohanová
omezit provoz Centra pro seniory,“ komentoval
práce starosta města Rudolf Seifert.
Klidný a bezproblémový průběh stavby pochválila i ředitelka Centra pro seniory Ivana Bozděchová.
Stavba stála celkem 31 milionů korun. Z této
částky bylo 25,5 milionu čerpáno dotačně z Regi-

onálního operačního programu Střední Morava.
Zbytek doplatilo město z vlastních zdrojů.
Jana Rohanová

Město Holešov prodává...
Zveřejňujeme záměr
prodeje městského
pozemku p. č. 195/1,
jehož součástí je stavba
č. p. 97, a části městského
pozemku p. č. 208/16
za minimální cenu
2.200.000 Kč.

Kupující hradí mimo uvedenou cenu také
náklady spojené s prodejem.
Jedná se o samostatně stojící budovu bývalé charity (autoškoly) na náměstí Svobody v Holešově.
V budově jsou kanceláře, sklady, ředitelna
se zasedací místností, hygienické zařízení
a sklepy.
Energetická náročnost budovy F: velmi
nehospodárná. (Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí k dispozici na radničním finačním odboru.)

Zveřejňujeme záměr
prodeje částí městských
pozemků pro výstavbu
dvou rodinných domků
(dvojdomku)
nebo samostatně stojícího
rodinného domu
za minimální cenu
1.000 Kč/m2.

Jedná se o:
část pozemku p. č. 710, ostatní plocha
část pozemku p. č. 709/1, ostatní plocha
část pozemku p. č. 705/53, ostatní plocha
část pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha
Žádosti zájemců je možné v případě obou
nabídek předkládat do 26. srpna 2015.
Detailní informace k prodeji najdete na
úřední desce nebo přímo na finančním
odboru MěÚ v Holešově. (Jitka Hanslíková - 573 521 459, jitka.hanslikova@holesov.cz)

Holešovsko

Město dá v létě práci víc než stovce brigádníků
Natírají, uklízejí, stěhují,
pomáhají. Radnice našla
práci pro 135 mladých.
Holešov – Loni se osvědčily, a proto je letos město
zorganizovalo znovu. Právě dnes startují prázdninové brigády, které město Holešov organizuje pro
místní studenty. Zájem letos projevilo okolo dvou
set mladých a město využije celkem 135 z nich.
Studenti se budou střídat po dvou týdnech,
ve kterých denně odpracují 6 hodin a za jednu hodinu práce pak dostanou 55 korun.
Mladí budou pracovat v jednotlivých městských organizacích – v Městském kulturním středisku, v technických službách, na sportovištích,
v místních školách, u městské policie, ve volnočasovém středisku TYMY, na hasičárně a část jich bude
přidělena také jednotlivým osadním výborům.
„Městské“ brigády jsou přínosem hned v několika
hlediscích - zaměstnání, výdělek a zkušennost pro
mladé, užitek pro město a jistota pro rodiče.
Několik studentů pomáhalo i v 1. Základní
škole. „Jsme moc rádi, že je tu máme, je to pro nás
velký přínos. Žáci pomáhají při stěhování, natírají, uklízejí. Uvědomí si tak hodnotu práce a to, že

Brigádníci dělali pořádek například na půdě 1. Základní školy.
skutečnost, že je ve škole pěkně a čisto, není samozřejmost,“ hodnotila přínos brigád ředitelka školy
Jarmila Růžičková. Dodala, že mnohdy je vidět, že
žáci drží lopatu nebo hrábě v ruce poprvé v životě.
I tak ale uznala, že pomoc brigádníků, konkrétně
třeba při stěhování, je obrovská.
I sami žáci si možnost přivýdělku pochvalují.
„Jsem tu podruhé, už loni jsem se totiž do brigá-

FOTO | Jana Rohanová

dy zapojila,“ řekla Nikola Ferancová. Popsala, že
už má za sebou úklid půdy školy a v nejbližších
dnech skupinku zřejmě čeká natírání zábradlí.
„Tahle brigáda mi naprosto vyhovuje,“ hlásila
žákyně a za pravdu jí dala spolužačka Karolína
Moronková. „Příští rok bychom rády zase znova,“
dodaly žákyně.
Jana Rohanová

Líska před budovou 2. Základní školy bojuje o titul Strom roku 2015
Holešov – Strom, který stojí před budovou
2. Základní školy v Holešově, se probojoval mezi
dvanáctku jedinečných stromů v České republice v anketě Strom roku 2015. Zásluhu na tom
má především sedmnáct žáků školy a několik
pedagogů.
Škola se do projektu přihlásila na základě výzvy organizátorů ankety. Jasnou volbou totiž byla
líska turecká, kolem které děti každodenně chodí do školy a sledují ji z oken. Sami zaměstnanci
školy říkají, že pohled na zelený kolos je doslova
balzám na duši, a tak strom motivoval nejen děti,
ale také učitele, kteří se hned pustili do spolupráce
a příprav.

Ing. Pokorný, který je odborník přes informatiku, děti u stromu vyfotil a Mgr. Košatová,
specialistka přes biologii a environmentální výchovu, poskytla k dřevině detailní informace.
Mgr. Machálková zase zajistila češtinářskou oblast
akce a zadala dětem ze 4. A, aby napsaly pohádku,
v níž tento strom figuruje.
Napsat poutavý příběh nebyl pro děti žádný
problém – už dříve se totiž ukázalo, že pro psaní
mají vyloženě talent. Nedávno překvapily třídní
učitelku, když nástěnku ve třídě zaplnily vlastními knížkami s ilustracemi. Vymyslet a napsat
pohádku o oblíbeném stromu tedy nebyl žádný
těžký úkol.

Stáří stromu se odhaduje na 120 až 180 let.
Ačkoli na první pohled vypadá zdravě a zachovale, jeho stav není nejlepší. Dřevina je zasažena
houbou – vějířovcem obrovským. Pokud by líska
v anketě zvítězila, děti i učitelé mají už nyní plány, jak s výtěžkem naložit. Týkají se především
ošetření stromu, mimo to chtějí k lísce umístit
informační tabuli s botanickými informacemi,
daty z historie a pohádkou, kterou děti pro strom
vymyslely. Další jejich přání je vysadit vedle stromu „dvojče“, které by lísku tureckou připomínalo
i dalším generacím, budoucím studentům a obyvatelům města.

Zelený kolos je doslova balzám na
duši. Proto motivoval žáky i učitele.
Jestli strom mezi dalšími jedenácti „konkurenty“ uspěje, teď závisí jen na tom, kolik hlasů
získá. Hlasovat pro strom je možné až do 10. října
dvěma způsoby:
DMS zprávou ve tvaru DMS STROM8 na
číslo 87 777. Stačí odeslat z mobilního telefonu
DMS STROM1-12 na číslo 87 777. Cena DMS je
30 Kč, z toho 28,50 Kč půjde na výsadbu a ochranu stromů v místě, kde finalista roste.
Podpisem na hlasovací archy, které budou
k dispozici v kanceláři 2. Základní školy, v Městském informačním centru a na dalších místech.
Na jeden arch je možné podepsat dvacet lidí
a jeho cena je 60 Kč. SRPD odsouhlasilo částku
600 korun, kterou na koupi archů věnuje, a nyní
hledá další sponzory, kteří by takto k hlasování
přispěli.
Jana Rohanová
Pronajmu byt 1+1 v Hol., po rekonstrukci,
s balkonem, šatnou, ledničkou, myčkou a
pračkou. Cena 5 tis. + energie. Tel: 775 053 166
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Holešovské školy opustili deváťáci. Kam míří dál?
Holešov – Školní rok skončil a budovy tří holešovských základních škol opustily stovky deváťáků.
3. Základní škola probudila ve většině svých
žáků další studijní předpoklady. 15 deváťáků proto bude pokračovat ve studiu na čtyřletém gymnáziu, 31 si zvolilo některý z maturitních oborů,
jeden žák plánuje na konzervatoři studovat hudbu
a zbylých 18 si našlo učební obor. Z páté třídy odešlo devět žáků na osmileté gymnázium a ze sedmé
třídy na šestileté dva.
Z 1. Základní školy letos odchází 82 deváťáků. 18 z nich míří na gymnázia, 11 na obchodní akademie, 4 zvolili umělecký směr (umělecké
zpracování kovů, průmyslový design, užitá fotografie a média, multimediální tvorba), 3 žáci míří
na střední zdravotnickou školu, dalších 30 zvolilo
jiný obor s maturitou a 16 žáků by mělo v dalších
letech studia získat výuční list. I z této školy odešly
některé děti na víceletá gymnázia – 7 na osmileté
a jedno na šestileté.
2. Základní škola měla v deváté třídě 20 žáků
a podle studií, která preferují, lze říct, že u nich
převažuje technický směr. Několik žáků odchází
studovat na kroměřížské centrum odborné přípravy technické, 3 žáci zvolili obor strojírenství na
Střední průmyslové škole Zlín a řada z nich míří
do ekonomické sféry.
Jana Rohanová

Žáci čtyř devátých tříd 1. Základní školy pojali své rozloučení s učiteli ve filmovém duchu.
FOTO | Jana Rohanová

Střelci pořádali
v Dobroticích trojboj

Společenská kronika

Dobrotice - Závěr druhého červnového týdne
byl ve znamení střeleckých soutěží na policejní
střelnici v Dobroticích. V pátek 12. června zde
zorganizoval Klub výsadkových veteránů (KVV)
Holešov Střelecký trojboj – jedinou soutěž tohoto
druhu v republice. Dvacet smíšených trojčlenných
družstev z celého Česka a Slovenska se v perfektně
vybavených prostorách střelnice utkalo ve střelbě
z pistole, samopalu a malorážky. V silné konkurenci zvítězilo družstvo hostitelů - KVV Holešov
ve složení J. TOTH, A. HELLER, M. HANÁČEK
před KVV Banská Bystrica. Na třetím místě se
umístilo družstvo KVV Prostějov. Výsledky na
špici byly velmi vyrovnané, na třetím a čtvrtém
místě byla dokonce rovnost bodů, takže o umístění musela rozhodovat jury. Z jednotlivců vyhrál
soutěž M. Dolník z KVV Banská Bystrica před
S. Lacinou z KVV Praha a M. Hanáčkem, reprezentantem domácího KVV Holešov. Soutěže se
zúčastnilo rovněž družstvo města Holešova, jehož
člen – Karel Bartošek zvítězil v jednotlivcích ve
střelbě z malorážky. Pěti zásahy trefil 4x desítku
a jednou devítku je výsledek neuvěřitelný – hodný
profesionála.
Uspořádat akci tohoto rozsahu bylo možné
jen díky materiální a organizační pomoci Střední
a vyšší policejní školy Ministerstva vnitra Holešov
a finanční dotaci Zlínského kraje a města Holešov.

Josef Fusek - Martinice
Lucie Frodlová- Holešov, č. Žopy

Josef Bartošek

Upozornění: PRODEJNA RYBY – VEJCE
PŘEMÍSTĚNA NA ULICI MASARYKOVA. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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Sňatky
Jiří Leško - Holešov
Kamila Kuchařová - Machová
Jiří Žitný - Hulín
Ivana Navrátilová - Hulín
Rostislav Ponížil - Hulín
Jana Dubovská - Hulín
Radek Janota - Trmava
Lucie Drábková - Hulín
Josef Baláž - Kostelec u Holešova
Lucie Babyštová - Kostelec u Holešova
Jaroslav Kechner - Chvalčov
Alena Satková - Chvalčov
Jiří Turreček - Kelníky
Jana Vašíková - Holešov

Anna Mrvíková - Holešov
Danuše Zapletalová - Holešov
Štefan Pilo - Holešov
Anna Stavěníčková - Holešov
Ludmila Malá - Holešov
Věra Menšíková - Holešov
Rostislav Malant - Holešov
Bedřiška Bahnerová - Holešov
Irena Fuksová - Hoelešov, č. Količín
Ludmila Lokajová - Holešov
August Mik - Holešov
Jaromír Adami - Holešov
Marie Navrátilová- Holešov
Věra Šimčíková - Holešov
Milada Fojtů- Holešov
Anna Mikulíková - Holešov
Eva Kurciková - Holešov

Narození

Paul Stewart Marsh - Velká Británie
Lenka Chrastinová - Tečovice

Natálie Úrubková - Holešov
Jáchym Jurášek - Holešov
Nataniel Rektořík - Holešov
Valerie Petříková - Holešov

Damaso Maria De Bono - Itálie
Veronika Kuklová - Rymice

Úmrtí

Roman Mlčák - Prusinovice
Martina Mrázková - Prusinovice
Kamil Bajczer - Prusinovice
Kateřina Radolcová - Prusinovice

Jubilanti - červenec 2015
Helena Sedláčková - Holešov, č. Tučapy
Josef Konečný - Holešov, č. Tučapy
Ema Konečná - Holešov
Marie Prusenovská - Holešov
Stanislava Fritschová - Holešov
Dagmar Oškerová - Holešov

Věra Doleželová - Holešov
Emilie Hlobilová - Holešov
Františka Drahotuská - Holešov
Jan Ondriga - Holešov
Julius Kaňa - Holešov
Beáta Chmelařová- Holešov
Radomír Směšný - Holešov
Bohumila Halašková - Holešov
Lubomír Liška - Holešov
Marie Jančová - Holešov
Ludmila Jančíková - Holešov, č. Žopy
Vladimír Solař - Holešov
J. Medková

Holešovsko

Zámeckou zahradu zaplnili naleštění krasavci
Mužům se při pohledu
na třpytící se kapoty tajil
dech, ženy se nechávaly
unášet atmosférou
dávných dob.
Akci si nenechalo ujít pět
tisíc lidí.

Holešov - Horký letní vzduch se mísil s vůní benzinu a kůže, na slunci se leskly dokonale naleštěné
kapoty, pánové v typických pumpkách a kuklách,
dámy jak z katalogu z třicátých let - s překrásnými
kloboučky a dechberoucími slunečníky.
Přesně takový byl 12. ročník srazu veteránů,
který se v sobotu 11. července konal v holešovské
zámecké zahradě. Akci uspořádal sbor dobrovolných hasičů z Němčic. Prvotní myšlenka uspořádat podobnou akci vznikla podle hlavního organizátora Miroslava Skutky docela spontánně. „Na
zbrojnici máme historickou koňskou stříkačku

a já sám mám doma veterány. Navíc se podobná
akce v Holešově už kdysi dřív konala, tak jsme
chtěli navázat. A povedlo se to,“ shrnul Skutka.
Zatímco na první ročník přijelo pár aut
a motorek, letos se zdálo, že prostory zámecké zahrady ani nebudou stačit. Veterány si totiž přišlo
prohlédnout pět tisíc lidí. Co se týká vystavených
strojů, přijelo 338 motorek a 470 aut.
„Máme z toho skvělý pocit, je perfektní, že
se akci takto daří,“ uvedl za němčické dobrovolné
hasiče Miroslav Skutka.
Jana Rohanová

„Manželka vyráží na srazy veteránů se slunečníkem. Moc si to užívá“
Auto jako splněný sen vnímá Hubert Grmela,
který do Holešova dovezl svůj Buick z roku 1936.
„Cíleně jsem tento automobil vyhledával, protože mi utkvěl v paměti při četbě detektivek pana
Chandlera. V tomto autě totiž jezdila stěžejní postava jeho děl, detektiv Phil Marlowe,“ vysvětlil
hrdý majitel krásného dvousedadlového business
coupé.
Auto Grmela objevil až v Kanadě a prostřednictvím přátel ze Slovenska si ho nechal dovézt až
k sobě domů do Prostějova. Předtím prošlo auto
renovací v Texasu.
Letos je to 8 let, co si auto užívá jako jeho
majitel. „Už jsem s ním najezdil 10 tisíc mil. Jezdíme na srazy amerických veteránů i do zahraničí
– do Německa, Rakouska, Polska, na Slovensko,“
vyjmenoval Grmela, který má doma ještě jednoho
„miláčka“, a sice Hudson Terraplane z Detroitu.
Auto má v útrobách šestiválcový motor o objemu
4 litry s výkonem 80 koní v provedení dvousedadlový kabriolet.
Zálibu ve veteránech si neužívá jen Hubert
Grmela, ale také jeho manželka a podle slov jejího muže je náramně spokojená. „Vidíte tu dámu
s hnědým slunečníkem a s kloboučkem? Tak to je
moje manželka!“ hlásil nadšeně Grmela a dodal,
že jeho paní je přímo unešená módou třicátých
a čtyřicátých let a je ráda, když si na různé srazy
a přehlídky může šaty pro tuto dobu typické obléci.
(roh)

Jeden ze skvostů Huberta Grmely. Buick z roku 1939, výkon 95 koní, maximální rychlost 150 kilometrů
za hodinu a spotřeba 15 litrů na 100 kilometrů.
FOTO | Jana Rohanová

Milovníci veteránů vzpomínali na svého kamaráda Oldřicha Kopečka
Holešov – Svátek veteránů v Holešově začal dopoledne akcí v zámecké zahradě.
Odpoledne pak na tuto akci navázalo setkání
rodiny a přátel Oldřicha Kopečka - milovníka
a znalce historie motorismu, který se mnoho let
věnoval vedení Veterán klubu Holešov.
Rodina, přátelé a spolupracovníci se sešli, aby si
připomněli 1. výročí jeho úmrtí. „A byla tu skvělá
atmosféra,“ zhodnotila dcera pana Kopečka Radka.
Díky své lásce ke značce JAWA se Oldřich Kopeček sblížil s potomkem majitele světoznámé
značky, Karlem Janečkem, který žije v Kroměříži.
Jeho dědeček František Janeček slavnou značku
založil.
„Oldřich Kopeček patřil vždy k mým nejlepším přátelům. O svých motorkách měl velmi podrobné znalosti, takže sběratelství byl jeho velký
koníček,“ komentoval sedmaosmdesátiletý Karel
Janeček, který si sběratele cenil coby čestného člověka. „My jsme se samozřejmě stýkali hlavně na
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různých výstavách motocyklů i automobilů naší
značky JAWA, dokonce několik týdnů před jeho
smrtí jsme spolu byli v Kvasinách, kde se konalo
setkání k 80. výročí výroby automobilů JAWA. Širší veřejnost je málo obeznámena s tím, že JAWA
vyráběla i automobily. A tak jsme na setkáních

„Oldřich patřil k mým nejlepším
přátelům, často jsme se setkávali
na různých akcích.“ Karel Janeček,
potomek značky JAWA

Oldřich Kopeček

FOTO | Rudolf Seifert

často vysvětlovali obdivovatelům i majitelům vše,
co je v různých článcích a knihách (i anglicky psaných) uvedeno chybně,“ vzpomínal Karel Janeček.
„Dodnes na Oldřicha moc rád vzpomínám a říkám si, že přece jen na mě mohl počkat,“ dodal
dojatý Janeček.
(roh)
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„Až když odešli, došlo mi, co jsem podepsala,“ líčí
svou zkušenost se „šmejdy“ stařenka z Holešova
Těží ze slabosti, samoty
a důvěry starých lidí. Své
oběti mají i v Holešově.
Holešov – Podvodníci, zloději a „šmejdi“ řádí i ve
městě. Už dávno nejde o problém, který se nás netýká – právě naopak. Jenže kromě toho, že okrádají a ubližují, umějí navodit pocit studu. A to je
důvod, proč spousta jejich obětí mlčí.
Jeden takový případ se stal nedávno v Holešově osmdesátileté paní, která si z pochopitelných
důvodů přála zůstat v anonymitě.
Asi před pěti lety začaly paní trápit bolesti
kyčelního kloubu. „Tehdy mi kamarádka doporučila společnost, která se těmito problémy zabývala. Navštívili mě doma zástupci této firmy
a přesvědčili mě, abych si koupila pomůcky
z oblasti biomagnetické rezonance,“ popsala
svou první zkušenost s podomními prodejci paní
z Holešova. Smlouvu tehdy samozřejmě musela podepsat okamžitě a také složit polovinu ceny
zboží coby zálohu.
Nedávno stařenku zástupci společnosti navštívili znovu s tím, že se jí chtějí zeptat na její
zkušenosti s dříve dodaným přístrojem.
„Přišel muž a žena a já jsem je bohužel pustila do domu. Hned se ukázalo, že je nezajímá
žádný přístroj, ale jen postel, ve které spím. Ně-

kolikrát jsem jim opakovala, že mám novou, kvalitní zdravotní matraci, se kterou jsem spokojená,
ale oni mě dokola přesvědčovali, abych si koupila
matraci, kterou nabízejí. Prý bude mnohem lepší,“
popisovala žena.
Taktiky prodejců pokračovaly dál – prodejci
v tomto případě udeřili na příslovečnou citlivou
strunu. Muž požádal stařenku, jestli by mohl odejít na její toaletu. Chvíle, kdy byly v místnosti jen
ženy, využila prodejkyně k tomu, aby paní začala
tvrdit, že jejímu kolegovi na jejím zdraví skutečně
záleží a prý se s tak upřímným zájmem ještě nikdy
dřív nesetkala.

„Jsme pro ně snadná kořist, protože
jsme rádi, že se o nás někdo zajímá
v naší samotě.“
„Nechtěla jsem nic koupit, a proto jsem řekla, že se chci nejdřív poradit se svým synem. Taky
jsem jim řekla, že doma stejně nemám peníze na
zaplacení zálohy a oni se pak zajímali o to, jestli
dostávám důchod a jestli ho za měsíc celý utratím,“ líčila události paní.
„Nakonec mi dali podepsat smlouvu, kterou
jsem si ani nepřečetla. Tvrdili mi, že je to jen formalita a že prý není uvnitř nic, co stojí za zvláštní
pozornost. Taky jsem musela zaplatit zálohu na
dodávku matrace,“ povzdechla si paní a ironicky

dodala, že jako bonus dostala přikrývku a polštář.
„Až když odešli, došlo mi, co jsem udělala. Styděla jsem se o tom s kýmkoli mluvit, protože jsem
věděla, že jsem smlouvu podepsala jen díky psychickému nátlaku zkušených podomních prodejců. Trápilo mě vědomí, že jsem nic podepisovat
neměla,“ lituje stařenka. Stres, který pak zažívala,
vedl k tomu, že se jí zhoršily problémy s vysokým
krevním tlakem, nespavostí a cukrovkou.
Týden událost tajila, ale poté se podřekla
před synem a ten se hned rozhodl jednat. Smlouvu nechal prověřit právníkem a současně volal i na
vedení prodejní firmy, kde se dožadoval odstoupení od smlouvy a vrácení již zaplacené zálohy.
„Následující den mi volali a stěžovali si na to,
jak se syn chová. Taky mi ale řekli, že případného
soudního sporu se nebojí a že jejich smlouva je
dobře sestavená,“ doplnila paní.
To, že měli pravdu, potvrdil i právník syna
podvedené ženy. Zboží poté bylo dodáno přesně
podle „dohody“ a paní musela doplatit zbytek
ceny.
„Ráda bych se podělila touto cestou s ostatními seniory o své nepříjemné zkušenosti s podomními prodejci, které ochotně pouštíme k sobě
do domu. Jsme pro ně snadná kořist, protože jsme
rádi, že se o nás někdo „zajímá“ a chce nám „pomoci“ a rozptýlit v naší samotě. Cíl je ale úplně
jiný – oni chtějí pouze naše peníze,“ dodala zklamaná paní.
Jana Rohanová

Týraný pes Škyťák bude nejspíš maskotem záchytných kotců
Holešov - Důkaz o ohleduplnosti, štěstí a psí vděčnosti se zhmotnil v holešovských záchytných kotcích. Byla to zásluha jednoho všímavého obyvatele, kterému asi před dvěma měsíci nebyl lhostejný
osud zuboženého psa, který se pohyboval po městě.
Na první pohled bylo jasné, že pes je ve velmi špatném stavu. „Strážníky šokovaly známky
týrání. Pejsek byl bázlivý a odmítal jíst,“ popsal
první muž holešovské městské policie Eduard
Dlhopolček. Následovala prohlídka u veterináře,
který zjistil, že zvíře má potíže se srdcem a pro dal-

ší zdravotní potíže mu byla nasazena antibiotika.
Stav malého křížence se začal pomalu lepšit. „A
pro svůj nezaměnitelný hlasový projev získal brzy
jméno Škyťák,“ dodal s úsměvem Dlhopolček.
Pes brzy poznal, že je v bezpečí, přestal se bát,
strážníky si oblíbil a začal dávat najevo vděk.
„Je přítulný, poslušný, každým dnem se lepší
jeho metabolismus i zdravotní stav,“ komentoval
Dlhopolček.
Strážníky si získal natolik, že nyní muži zákona uvažují, že si Škyťáka nechají coby maskota
záchytných kotců. Svým přístupem k životu si je
naprosto získal a kotce si bez jeho přítomnosti už
neumějí představit.
Jana Rohanová
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Letošní Regata se nesla v duchu Nového cirkusu
Holešov - Nádherné prostory zámeckého parku
pomohly vytvořit fantastickou atmosféru letošního ročníku rodinného festivalu Holešovská
Regata, který se ve městě konal 19. a 20. června.
Přilákal tisíce nadšených návštěvníků - a není se
čemu divit - nabídka byla víc než skvělá. Nejen
mladé lidi nadchly hvězdy, jako jsou Tomáš Klus,
David Koller s kapelou, Ivan Mládek se svým Banjo Bandem, Mňága a Žďorp, Gypsy.cz, Chinaski
nebo MIG 21.
Mimo hudbu si návštěvníci užili zábavu na
téma Nový cirkus. Znamenala kreace na vodní lávce, soutěž netradičních plavidel, různé přehlídky
akrobatických kousků jako třeba chůze na chůdách.
Nejen Regata byla během zmíněného víkendu atrakcí. Lidé, kteří do města zavítali, totiž
dobu strávenou v Holešově využili také k návštěvě
místních památek a právě probíhajících výstav.
A tak třeba v zámecké galerii hodnotí návštěvnost
během předposledního červnového víkendu jako
rekordní. „Veřejnost přilákala především výstava
živých exotických zvířat a Zdeňka Buriana,“ doplnila PR manažerka Městského kulturního střediska v Holešově Dana Podhajská.
Průběh víkendu si pochvalují také policisté.
„Nemuseli jsme řešit žádné konflikty mezi návštěvníky, nedošlo k vážnějšímu narušení veřejaného pořádku a nikdo nebyl okraden. Nevznikl

Regata nadchla tisíce lidí.
žádný zásadní problém s parkováním a doprava,
až na rozjezd účastníků v sobotu večer, byla plynulá. Řešili jsme pouze několik ztrát peněženek
a telefonů, ale jinak z našeho pohledu hodnotím
Regatu velmi poklidně,“ komentoval vedoucí holešovského obvodního oddělení policie ČR Jan
Novák. A návštěvníci? Samozřejmě nadšení. „O
Holešovské Regatě jsem mnohokrát slyšela, ale až
letos jsem se na ni s přítelem a skvělou partou příbuzných a kamarádů vydala. Byla jsem velmi mile

FOTO | Jana Rohanová
překvapena,“ zhodnotila akci Denisa Kačenková,
která na Regatu přijela z Kroměříže. „Kapely zcela
naplnily moje očekávání - nejvíc se mi líbil Koller,
Chinaski a MIG 21. Nadchlo mě taky prostředí,
dostatek stánků s jídlem a pitím. A i když to asi
bude znít vtipně, uvítala jsem také udržování čistoty toalet během celé akce a doplňování toaletního papíru,“ smála se mladá návštěvnice. Nakonec
dodala, že Regatu si prostě užila.
Jana Rohanová

Regata baví, ale také devastuje. Co si počít se zámeckou zahradou?
Další ročník Holešovské Regaty skončil jistě velkým komerčním a diváckým úspěchem. Milovníci
prvoplánového popíku, přeplněných prostranství
a předraženého teplého piva si přišli vrchovatě na
své – a mají na to plné právo. Na druhou stranu ale
pohled na několik fotografií, srovnávajících stav nejcennější části holešovské zámecké zahrady – jejího
parteru přímo před zámkem – ihned signalizuje,
že pořádání Regat a podobných masových akcí, při
kterých se zahradou prožene několik tisíc lidí, projedou zde velká i malá auta a další technika, postaví se
zde rozsáhlé (i když dočasné) stavby, vyprodukují se
zde tuny odpadků, má na tuto perlu barokních parků Evropy opravdu devastující a degradující dopad.
Zahrada je unikát bez konkurence
My Holešované máme tendenci podceňovat naše
památky, vždyť „nikdy se nemůžeme rovnat takové
Kroměříži či Hradišti“. Není to pravda. Odborná,
ale i poučená laická veřejnost dobře ví, že zejména holešovská zámecká zahrada je opravdovým
a zatím proslulým unikátem – její koncepce, rozvržení vodních kanálů, alejí, průhledy od zámku
a k němu, to jsou zcela mimořádné hodnoty, které dobou svého vzniku (mezi polovinou 17. a 18.
století), originalitou a kvalitou řešení patří ke zlatému fondu kulturního dědictví ne Holešova, ne
Moravy, ale celé Evropy. A nelžeme si do kapsy
– podoba zahrady je sice dána historicky, ale věk
v ní zasazených rostlin zdaleka není nejvýznamnější. Vždyť ve slavných zahradách Kroměříže,
nyní památkách UNESCO, se před pár desítkami
let pěstovaly brambory a řepa, jejich slavné záhony,
boskety a kordony jsou vlastně replikami původního, dávno zaniklého stavu. A to je holešovská zámecká zahrada v seriózních publikacích o zahrad-
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ní architektuře v mnoha směrech hodnocena výše
než ony zahrady kroměřížské.
Unikátnost holešovské zámecké zahrady potvrdili účastníci tradiční mezinárodní konference
Historické zahrady Kroměříž 2015, pořádané Klubem UNESCO a Metodickým centrem zahradní
kultury při Národním památkovém ústavu, letos
s podtitulem „Nové ve starém“. V rámci pátečního
terénního programu projevili zájem navštívit právě
Holešov. Zatímco holešovský zámek, farní kostel
a stará synagoga je nadchly, hlavní předmět jejich
zájmu, holešovská zámecká zahrada, byl velkým
zklamáním. V plném proudu zde totiž byly přípravy právě na Holešovskou Regatu. To, co přítomní
špičkoví zahradní architekti a kunsthistorici viděli,
jednoznačně odsoudili jako neadekvátní zásahy do
tak cenného pokladu, jakým holešovská zámecká
zahrada je. Těžko se dalo z jejich tváří vyčíst, zda
se v nich zrcadlí pohrdání, nebo zděšení. Bohužel
v této oblasti si Holešov udělal ostudu, i když u
ostatních památek odborní návštěvníci Holešova s
ohromením ocenili vysokou úroveň a návštěvnický
potenciál těchto perel moravské historie.
Pokud pořadatelé komerčních akcí volají po
kouzlu zámeckého prostředí, trošku přehánějí. Například pódiové a reprodukční konstrukce a stánky
se vším možným na většině plochy zakryly z větší
části výhled diváků na holešovský zámek. Ostatně drtivá většina návštěvníků sem nepřišla kvůli
zámku, ale kvůli Tomáši Klusovi či jiným popovým hvězdám. Tak se samozřejmě vkrádá otázka,
zda by nebylo lepší takovéto akce pořádat třeba
v průmyslové zóně (aby byla konečně aspoň trochu
využitá) – vešlo by se tam určitě víc lidí a ještě by
nebyly problémy s parkováním, které během Regat
prakticky pohřbí celé centrum města. Faktem je, že

město určilo prostor uprostřed sjezdů jihovýchodního obchvatu u koupaliště pro pořádání cirkusových představení a přitom akce velmi podobné
cirkusům se konají přímo na parteru holešovské
zámecké zahrady - kulturní památky chráněné
státem. Parter by měl zůstat jako reprezentativní
předprostor zámku čistý, udržovaný a krásný.
Jsou i jiná a vhodnější místa
Přesto pořádání hromadných akcí v zámeckém
areálu není vyloučeno. Střední či zadní část parku
(mezi hájovnou a koupalištěm, na tzv. Pánově louce) je naopak pro pořádání akcí velmi vhodná, zde
se výrazně neublíží ani parku ani jeho podobě při
pořádání takovéto akce.
Relativně velký prostor před zámkem ale samozřejmě nemusí být jen určen turistům. Méně
agresivní kulturní aktivity by se na něm mohly odehrávat. Ale tento unikátní prostor potřebuje „dotáhnout“ – to, co se zde začalo uskutečňovat před
několika lety (výsadba květin, zarovnání záhonů,
plná regenerace trávníků, údržba krušpánkových
kordonů apod.) a bylo zničeno bezhlavými akcemi,
by se mělo nejen obnovit, ale natolik rozšířit, aby
se hlavní zahradní prostor maximálně rehabilitoval.
A poté je nezbytně nutné vyhlásit a zcela striktně
dodržovat pravidla šetrného provozu akcí v této
zóně – bez ohledu na to, jak bohatá a „přátelská“
agentura zde zrovna chce provést tu či onu akci.
Během letošního roku probíhá regenerace a revitalizace zámecké zahrady. Týká se nejen stromořadí,
ale právě i mlatových prostor před zámkem. Stojí
řadu milionů korun. Od letošního roku bychom
tedy měli zámeckou zahradu důsledně chránit. Jinak budeme za hlupáky a tupé barbary.
Karel Bartošek
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Holešovští umělci předvádějí svou Letní iluzi.
Výstava připomene i deset let vlastnictví zámku
Právě se koná v pořadí už
třináctý ročník výstavy
místních umělců.
Holešov - Zhruba třicítka převážně amatérských
umělců z Holešova vystavuje svá díla v zámku.
30. června totiž byla zahájena už tradiční výstava
Letní iluze a letos se koná její třináctý ročník. Pro
grafiky, obrazy, plastiky, užité umění a fotografie
organizátoři vyčlenili krásné prostory zadní galerie v 1. patře holešovské dominanty.
Výstavu zahájil starosta města Rudolf Seifert,
který je také duchovním otcem expozice.
„Letošní ročník je významný tím, že si připomínáme uplynutí deseti let od doby, kdy město
Holešov koupilo zámek. Proto jsme vystavili také
grafické listy od známých českých grafiků s tematikou zámku,“ řekl k výstavě starosta města. On
sám má k umění velmi kladný vztah. Fotí, maluje
a i jeho obrazy jsou k vidění v rámci expozice.
Výstava bude otevřená až do 27. září.
Umělci, jejichž díla jsou v rámci Letní iluze
XIII. vystavena: Šárka Andrlíková, Jiří Andrlík,
Nelly Billová, Jana Dúbravčíková, Jan Richard
Grossmann, Ladislav Horák, Petra Horáková,
Karel Jakóbek, Roman Uwe Juráň, Lenka Klíčová,
Jaroslava Koudeláková, Tomáš Krejčí, Michal Ku-

Slavnostního otevření výstavy se účastnilo i vedení města.
chař, Tereza Kuchařová, Jiří Lošťák, Renata Mezlová, Marie Měchurová, Josef Nevřala, Julie Rosado
Rodriguez, Eva Rudolfová, Rudolf Seifert, Václav
Seifert, Michaela Šťastná, Jaromír Tomšů, Sylvie

FOTO | Jana Rohanová

Tučková, Karolína Vaclachová, Barbora Winklerová, děti MŠ Prusinovice a kroužek keramiky při
SVČ TYMY Holešov.
Jana Rohanová
Fotogalerie na str. 2

Profil MKS najdete
Mládek vystavuje v zámku své obrazy
nově také na Youtube Holešov - Zámecká galerie Holešov vystavuje obHolešov - Někdy se podaří, že se do muzea dostane anonymní cívka s filmovým záznamem. Po
přezkoumání, jestli obsah stojí vůbec za námahu, přistupujeme k digitalizaci. Protože si takové
novinky nechceme (a nesmíme) nechávat pouze
pro sebe, věnujeme pozornost i tomu, abychom
takový snímek, pokud to jeho autorská práva dovolí, co nejdříve prezentovali nejširší veřejnosti.
I z těchto důvodů jsme založili profil muzea na
youtube. Na největším internetovém serveru pro
sdílení videosouborů chceme pro zájemce publikovat některé filmové dokumenty z historie
našeho města. Časem nevylučujeme ani upoutávky na současné výstavy muzea i jiné zajímavosti
z muzejního života.
Jako první najdete na youtube nedávno
objevený snímek ze slavného uvítání družstva
házenkářů Tatranu Holešov. Poté, co toto družstvo získalo titul „mistři ČSR“ v národní házené,
bylo 16. června 1959 slavnostně přivítáno před
holešovským nádražím. Na filmu je zachyceno
i uvítání politickou reprezentací města na radnici, předávání vyznamenání a slavnostní utkání
na hřišti házené. Stopáž filmu je 9 a půl minuty
a jeho autora zatím neznáme. Film byl znovuobjeven zásluhou vedení Sokola Holešov, které nám
tento snímek laskavě zapůjčilo. Panu Blahoslavu
Novákovi potom vděčíme za jeho digitalizaci.
Budeme rádi za jakékoliv ohlasy. Zejména
uvítáme vzpomínky a postřehy těch pamětníků,
kteří slavnou éru holešovské házené pamatují.

razy známého českého hudebníka a komika Ivana
Mládka. Stejně jako v hudební tvorbě je pojítkem
vtip, recese a humorná reflexe společnosti napříč
různými úhly pohledů.
Prodejní kolekce devatenácti olejomaleb
z autorova posledního období je v Holešově k vidění do 27. září.
Ivan Mládek je původně inženýrem ekonomie, jak sám říká, touha po tvorbě v něm však zvítězila. Maluje od mládí a přes tvůrčí fáze veselého
naivního realismu a antiperspektivní pojetí se
propracoval až k minimalismu, prostřednictvím
kterého dokáže maximálně vtipně zachytit detaily
ze života společnosti.
„Tohle lidi baví a pro mě je to zároveň méně
pracné,“ glosuje Mládek sám sebe. Se svým Banjo
Bandem vystoupil také na Holešovské regatě.
Dana Podhajská

Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek
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Holešovsko

Koná se další ročník Festivalu židovské kultury
Opět je na co se těšit.
Patnáctý ročník festivalu
Ha-Makom slibuje skvělý
program.
Holešov - hudba, tanec, poučení, zábava, zamyšlení. To všechno zaručuje letošní Festival židovské kultury, který bude slavnostně zahájen v úterý
28. července. V 17 hodin se týden věnovaný židovské kultře ve velkém sále zámku otevře společně
s vernisáží fotografií Jindřicha Buxbauma.
Záštitu nad XV. ročníkem festivalu Ha-Makom
udělil Prezident České republiky republiky Miloš
Zeman, starosta Holešova Mgr. Rudolf Seifert, ministr kultury Mgr. Daniel Herman, velvyslanec Státu
Izrael J. E. pan Gary Koren, hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák, poslanci Evropského parlamentu, Poslanecká sněmovna Parlamentu České
Republiky , podvýbor pro kulturu a poslanci Parlamentu ČR.
Sponzorem akce je fryštácká společnost ARLES, s.r.o.
PROGRAM:
Úterý 28. 7.:
15,30 - Pietní akt k 70. Výročí konce II. Světové války
17,00 - Slavnostní zahájení festivalu spojené s vernisáží fotografií Jindřicha Buxbauma „Chasidé
z Mikulova a Londýna“ za klavírního doprovodu
mladého klavíristy MUDr. Michala Svobody. (Zámek Holešov, velký sál)
19,00 – Písně sefardských židů v podání hudební
skupiny Kon Sira

Červenec 2015

Středa 29. 7.:
15,00 - Komentovaná prohlídka židovského hřbitova,
válečné hroby. Ing. Karel Bartošek (Židovský hřbitov)
16,30 „ACHŠAV“ Přítomnost, Teď a nyní v této chvíli. Achab Haidler – přednáška (Šachova synagoga)
17,30 – Válka v Evropě skončila v Československu.
Přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala
19,00 Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy
včetně videozpracování - Achab Haidler (Šachova
synagoga)
21,00 - Vokální trio MAKABARA Koncert úspěšného dívčího tria, (Šachova synagoga, Vspuné:40,- Kč)
22,30 Valčík s Bašírem, Filmotéka.
Film v koprodukci Izrael, Německo, Francie, USA,
Finsko, Belgie a Austrálie

ní koncert zámecké nádvoří, 40,- Kč
14,30 Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy
a židovského hřbitova
16,00 Klezmerové duo
17,30 Království slivovice
20,00 Chasidské tance (zámecké nádvoří, celovečerní program 40,- Kč
21,00 Muzikálové melodie z filmu Šumař na střeše
(zámecké nádvoří)

Čtvrtek 30. 7.:
11,30 Setkání mezinárodních dobrovolníků WordCampu v Holešově s představiteli města.
15,30 Ukázky z knihy rabína Richarda Federa
Achab Haidler (Šachova synagoga)
17,00 „Židé v osvobozené ČSR“, Přednáška Mgr.
Jana Machaly,
19,00 NADĚJE MÁ JMÉNO BRUNDIBÁR Divadlo
Hvizd Holešov (Šachova synagoga, vstupné 40,- Kč)
20,30 Filmotéka: DLUH.

Doprovodný program:
Výstavy
Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma: Chasidé
z Mikulova a Londýna
25. 7. – 3. 8. 2015, Zámek Holešov, velký sál a
4. 8. – 30. 8. 2015 – Židovský hřbitov, obřadní síň
16. 6. – 31. 7. 2015 Výstava Anna Franková – odkaz
pro současnost.
WordCamp
Mezinárodní brigáda dobrovolníků. Celkem 10
dobrovolníků ve spolupráci s INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Praha (hlavní činností je úprava
židovského hřbitova, organizační výpomoc při organizaci festivalu)

Pátek 31. 7.:
16,00 „Otisky kamenné historie, přednáška – Barbora Leskovjanová
17,30 Židovský skauting (přednáška - Jitka Radkovičová)
20,30 Když harfa kouzlí a flétna zpívá, koncert při svíčkách – TUT SADE (Šach. synagoga, vstupné 40,- K),
Sobota 1. 8. :
9,30 Big Band Josefa Hájka a Petera Lipy (Dopoled-

Neděle 2. 8.:
8,00 - Cesta za poznáním „Památky židovské komunity MIKULOV“ Cena: 240,- Kč (vstupy nejsou v ceně).
Podrobný program festivalu najdete na
www.holesov.info a www.zidovskyfestival.cz

ŽIDOVSKÁ GASTRONOMIE
28. 7. – 2. 8. 2015 Restaurce Na starém pivovaru
Speciality židovské kuchyně, které uspokojí i náročného gurmána. Ochutnávka židovských specialit,
židovského pečiva a košer vín ve spolupráci s restaurací Na starém pivovaru Holešov)
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Chystá se další ročník Letní školy barokní hudby. Je na co se těšit
Skladby Vivaldiho, Bacha,
Monteverdiho. Letní
škola barokní hudby oživí
historii.
Holešov - Ve dnech 7. až 16. srpna 2015 mají
příznivci barokní hudby možnost získat nové teoretické i praktické zkušenosti. Třináctý ročník
Letní školy barokní hudby se opět uskuteční v jedinečném a stylovém prostředí zámku v Holešově.
Vrcholem budou tradičně tři velké závěrečné koncerty, které publiku v české premiéře představí dílo
zapomenutého, ale geniálního skladatele Thomase
Linleyho, zvaného Anglický Mozart. Jeho veliké
oratorium Píseň Mojžíšova zazní v podání osmdesátičlenného ansámblu složeného z frekventantů školy a jejich lektorů, kteří do Holešova dorazí
z celé Evropy i zámoří.
„Dvanáct let se věnovala Letní škola autorům
raného a vrcholného baroka. Zazněla nejslavnější
díla Bacha, Händela, Monteverdiho, Vivaldiho,
českého génia Zelenky a mnohých dalších. Letos
se s frekventanty ocitneme na hranici dvou epoch,
které považujeme z hlediska tzv. stylové interpretace za naprosto stěžejní. Učiníme první krok od baroka ke klasicismu. Průvodcem nám přitom bude
autor, o němž řekl Wolfgang Amadeus Mozart, že
kdyby se dožil vyššího věku, mohl se stát největším
skladatelem všech dob,“ říká k dramaturgii zakladatel Letní školy barokní hudby dirigent Roman
Válek. „Řeč je o Thomasu Linleym jr., jehož záhadná postava vstupuje do hudební historie krátce, leč
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jeho dílo působí mezi skladateli hraniční éry jako
kometa.“
Roman Válek také odpovídá na otázku ke
složení lektorského týmu: „V tradiční obsadě
špičkových českých i zahraničních umělců, specialistů v oblasti interpretace staré hudby, přivítáme opět celou řadu osobností: francouzské
pěvce Jean-François Lombarda a Valérii Gabail,
českou pěvkyni Markétu Cukrovou a tradičně se
kurzů zúčastní také violoncellista Marek Štryncl
a houslista Peter Zajíček. Ten však v tomto roce
přenechá židli koncertního mistra letošní velké
star kurzů, samotnému Johnu Holloweyovi, který
bude vyučovat master class, ale povede také celý
orchestr. Posluchači budou mít jedinečnou možnost vyslechnout všechny tyto osobnosti v rámci
lektorského koncertu v neděli 9. srpna.
Neméně zajímavě znějí i tituly dalších koncertů: „Duchovní koncert se již tradičně uskuteční v kostele sv. Anny a je prvním studentským
koncertem, kdy mladí umělci mohou veřejně prezentovat poznatky získané ve výuce. Koncert vás
příjemně, kontemplativně naladí a zklidní před
Zámeckou nocí s tancem a vínem, která se uskuteční o den později. Nově opravené nádvoří zámku
nejen rozezní barokní hudba, ale studenti je zaplní
také tancem – oblíbená celovečerní barokní show
s mnoha hudebními vtipy a bakchanáliemi nemůže nenabídnout posluchačům osvěžení v podobě
skvělého moravského vína,“ uzavírá Tereza Málková pozvánku na další koncerty.
Všechny koncerty LŠBH jsou přístupné veřejnosti a vstupenky mohou zájemci zakoupit od
1. 8. v informačním centru v Holešově. V omezeném množství pak hodinu před každým koncertem.

• neděle 9. 8. 2015, 20:30 hod. - koncert lektorů,
Zámek Holešov
• úterý 11. 8. 2015, 20 hod. - 1. studentský koncert
- Duchovní, kostel sv. Anny Holešov
• středa 12. 8. 2015, 20 hod. - 2. studentský koncert - S tancem a vínem, zámek Holešov
• pátek 14. 8. 2015, 20 hod. - závěrečný koncert,
zámek Holešov
Více na www.baroknihudba.cz,
skola@baroknihudba.cz
Tereza Válková, Czech ensemble Baroque

Holešovsko

Finále holešovských Dětí v pohybu se vydařilo
Víc než 250 školáků se
účastnilo finále programu
Děti v pohybu.
Holešov - Podporujete pohybové aktivity a zdravý
životní styl? Sportujete, ale nesoutěžíte při tom?
Pak jste i vy příznivci pohybového programu Holešovské děti v pohybu, jehož 6. ročník vyvrcholil
městským finále na konci letošního června. Ve
středu 24. 6. se ve sportovní hale 1. Základní školy
Holešov setkalo více než 250 dětí – všichni malí
sportovci z mateřských a základních holešovských
škol si nadšeně zacvičili na čtyřech překážkových
drahách, které připravili žáci místního gymnázia a domácí ZŠ coby cvičitelé. Při zahájení byli
mj. přítomni starosta města Holešov Mgr. Rudolf
Seifert, Josef Smýkal – zakladatel této akce, řada
zastupitelů našeho města, ředitelky holešovských
škol, Mgr. Alena Grygerová a další hosté.
Jak cvičení probíhalo? Skvěle - všechna stanoviště zářila nejen barvami sportovních úborů,
ale především spokojenými úsměvy malých cvi-

Skoro všechny holešovské děti byly v pohybu.
FOTO | Svatava Ságnerová

čenců, kteří si kromě pohybových aktivit s nadšením vyslechli hudební vystoupení populárního
Standy Hložka – při jeho skladbách se roztancovaly nejen přítomné děti, ale i řada rodičů a přihlížejících fanoušků sportu. Na konci programu
obdržel každý malý sportovec krásnou medaili
jako upomínku na toto setkání hýbajících se holešovských dětí.
Tato vydařená akce pokračuje v Holešově
především díky velké podpoře vedení místních
škol a školek a v letošním roce obdržela záštitu
Zastupitelstva města Holešova pro další období.
Poděkování za vydařené finále patří spolku Olympia a Josefu Smýkalovi, městu Holešov, Zdeňku
Grygerovi coby patronovi této akce, Zlínskému
kraji, spolku Každý může pomáhat a Asociaci
školních sportovních klubů ČR a zastupiteli města
Holešov ing. Jaromíru Tomšů. Děkuji rovněž vedení všech holešovských škol a jejich učitelkám,
děkuji všem žákům základních škol a místního
gymnázia, kteří pomáhali celoročně i při finále
v roli cvičitelů. 6. ročník Holešovských dětí v pohybu skončil, těšme se na ročník následující!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Letošní víkend otevřených zahrad neopomenuli ani v Holešově
Holešov - Celorepublikovou akci Víkend otevřených zahrad v České republice organizuje občanské sdružení Průvodce parkem, o. s., NPÚ a další
organizace. Tato událost, která vznikla ve Velké
Británii, otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm
ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt je jedním z důležitých článků
šíření osvěty o klenotech zahradního umění. Letos se do něho zapojilo celkem 164 zahrad a parků. Holešovská zahrada je opravdovým pokladem
zahradního umění, a to středoevropského významu. Vlastivědný kroužek si proto vzal záštitu nad
pořádáním této akce v Holešově a již potřetí spolu
s městem Holešov zajistil na druhou červnovou
neděli komentovanou prohlídku. Tato prohlídka by nebyla možná bez naší skvělé průvodkyně
Ing. Pavly Pšejové, pracovnice odboru ochrany životního prostředí Městského úřadu Holešov.
Letos byla procházka zahradou zvláště bohatá na aktuální informace, protože se od března

realizuje rekonstrukce tvarovaných stěn. V rámci
projektu proběhnou ještě na konci léta a na podzim velké úpravy – výsadba nových stromů, výměna laviček a odpadkových košů za nové a úprava mlatové plochy u průčelí zámku.
Zabrousili jsme i do historie a pověděli si,
jak se zámecká zahrada vyvíjela v minulosti, zejména vodní kanál, který až v polovině 18. století dostal svůj nynější tvar – podobu pomyslného
Neptunova trojzubce. Holešovská zámecká zahrada je jedinečná zejména přítomností a rozlohou starých ovocných sadů (štěpnic) a rozlohou
a formou vodního díla v zahradě. V její zadní části
byla bažantnice, obora a dostihový ovál pro koně.
Nechyběly zde ani sochařské a kratochvilné prvky
(altán, houpačky, kuželník aj.). To vše dělalo ze zahrady za zdí malý ráj na zemi – místo pro očistu
těla i duše člověka. Přední část zahrady je její „výkladní skříní“ a právě zde je její současný obraz
poněkud negativní. Vyspravované, polepené ze-

lené jeviště, přemíra reklam na plotech, nehezký,
původně provizorní a nyní již nepotřebný dřevěný
chodník, dřevěné jarmareční boudy a především
velká frekvence akcí pořádaných v přední části zahrady, které na mlatové cestě a na živých plotech
zanechávají četné škody. To všechno poškozuje
i nehmotný obraz zahrady. Kde se potom skrývá
ta hodnota zahrady, o které se tolik píše v odborných knihách? Řekne si návštěvník, když vejde do
přední části zahrady a rozhlédne se kolem.
Holešovská zámecká zahrada nemá nižší
hmotnou hodnotu než například zahrady kroměřížské. V některých oblastech (vodní prvky
a sady) je dokonce předčí. Právě proto děkujeme
paní Ing. Pšejové, že nás během prohlídky naučila
se na „naši“ holešovskou zahradu dívat jinýma –
poučenějšíma - očima. Budeme držet palce, aby se
její obnova povedla!
Za Vlastivědný kroužek Ondřej Machálek

Holešovské mažoretky v konkurenci napříč republikou zazářily. Nyní míří na Mistrovství Evropy
Holešov - Další vydařenou sezónu završily holešovské mažoretky třetí červnový víkend zlatem
z Poděbrad. Tomuto úspěchu však předcházela
dlouhá cesta… V letošním roce reprezentovalo Mažoretky Holešov přes 40 děvčat ve třech
věkových skupinách. Nejmladším slečnám ze
skupiny Baby Lentilky se podařilo probojovat
z květnového oblastního kola v Otrokovicích přes
mistrovství Moravy a Slezska v Mohelnici až na
mistrovství České republiky do Poděbrad. Poprvé
tak mohly okusit úžasnou atmosféru celorepublikového klání v tomto krásném lázeňském městě.
Zkušené Arabelky i letos potvrdily své kvality
a postoupily díky vítězství v oblastním i moravském kole taktéž do finále.
Již popatnácté hostilo město Poděbrady
20. - 21. 6. 2015 ty nejlepší mažoretkové soubory
z Čech a Moravy. Baby Lentilky v kategorii mladší
děti se nezalekly starších a zkušenějších soupeřek,
svá soutěžní vystoupení předvedly s úsměvem
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a nadšením, za což je porota odměnila krásným
6. místem z 11 soutěžních skupin. Arabelky letos
prvně soutěžily mezi juniorkami a jejich snahou
bylo navázat na loňský úspěch, což se k naší radosti podařilo. Kromě titulu mistrů republiky
jsme získaly také vysněnou nominaci na mistrovství Evropy do italského Lignana.
Své republikové soutěže mají za sebou
i děvčata, která nás reprezentovala v disciplíně miniformací. Na červnovém mistrovství ČR v Prostějově získaly pěkné 2. místo.
Děkuji všem mažoretkám a trenérkám Barboře Maťové a Elišce Doleželové za jejich celoroční práci. K pěkným výsledkům přispěla i silná podpora ze strany rodičů a dalších příznivců
mažoretek. Poděkování patří také městu Holešov
a Zlínskému kraji za finanční podporu, díky které
se úroveň našich souborů stále zvyšuje.
Lenka Doleželová,
vedoucí Mažoretek Holešov

15

Moravské děti přivezly z řecké Prevezy stříbro

Moravské děti v Řecku předvedly a potvrdily, že Češi mají v hrdlech zlato.

Zpěváci z Holešova
excelovali v evropské
soutěži.
Preveza, Holešov - Ve dnech 2.–5. července se do
řecké Prevezy sjelo celkem 20 sborů z celé Evropy
k soutěžnímu klání v rámci 33. ročníku International Choral Festival of Preveza a 21. International
Choral Competition of sacred music. Malebné
městečko na pobřeží u Středozemního moře přivítalo všechny účastníky s otevřenou náručí a pohostinností.
Cesta našeho sboru vedla z vídeňského letiště do Atén, odkud jsme pak museli autobusem ještě překonat vzdálenost necelých 450 km do místa
soutěžního klání. Hned druhý den byl pro naše
děti soutěžní. Sbor předvedl na svém vystoupení
pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové pre-

FOTO | archiv sboru

cizní provedení celkem pěti skladeb rozmanitých
stylových období.
V porotě soutěže zasedli uznávaní odborníci
z Itálie, Řecka, Slovinska a Irska. Vynikající úroveň soutěže dokládá také to, že jen několik sborů
překonalo ve výsledném hodnocení hranici 85
a více bodů. Naše sbormistryně se před vyhlášením výsledků dětem svěřila, že při takto vysoké
úrovni by byl zisk 85 bodu opravdu vynikajícím
výsledkem. Vůbec netušila, že její přání bude vyslyšeno a Moravské děti za svůj výkon obdržely
v soutěžní kategorii dětských pěveckých sborů
stříbrnou medaili s celkovým počtem 85,75 bodů!
V klavírním doprovodu sboru pomohla a zazářila
naše korepetitorka MgA. Martina Mergentalová.
Následující den jsme využili pro návštěvu
protilehlého ostrova Lefkáda, kde jsme strávili
krásné chvíle na nádherné pláži, táhnoucí se podél celého ostrova. Večerní přátelský koncert na
náměstí v Preveze, na kterém vystoupily také Mo-

ravské děti, byl orámován srdečnou atmosférou
mezi návštěvníky koncertu.
Na závěrečné konferenci potvrdili organizátoři i porotci každoročně stoupající úroveň soutěže a celého festivalu. Bonusem pro všechny sbormistry bylo také to, že s těmito porotci mohli po
skončení soutěže konzultovat výsledky své práce
a odnést si tak spoustu zajímavých informací
a motivaci do další práce s dětmi.
No a pro děti byl jistě tím nejlepším zahájením prázdnin pobyt u moře se všemi radovánkami, zážitky, setkáními a radostí ze společného
zpívání. Na zpáteční cestě do Atén pak byla velkým zážitkem procházka po mostě přes Korintský
průplav. I za tak krátký pobyt měli všichni možnost poznat řeckou kulturu, architekturu, zvyky
a speciality místní kuchyně. Děkujeme všem, kteří
nás podporují, a těšíme se na shledání na koncertech Moravských dětí.
O. Michálková, Moravské děti

Holešovské fotbalistky umějí. Vyhrály mezinárodní žákovský turnaj
navíc Sára Illéšová zaslouženě získala cenu pro
nejlepší hráčku.
Turnaji přihlížel rovněž starosta města Holešova
Mgr. Rudolf Seifert, finančně akci podpořili Josef
Smýkal a Olympia, město Holešov, Zlínský kraj,
spolky Každý může pomáhat a Krajská rada AŠSK
ČR Zlínského kraje. Za bezproblémový chod turnaje se patří poděkovat hráčkám DFK Holešov
Míše, Veronice a Kristýně, které zabezpečily organizační stránku, všem rodičům, trenérům, hráčkám a hráčům a přihlížejícím fanouškům.

Fotbalistky DFK jsou nadějnými sportovkyněmi.
Holešov - Fotbalovou sezónu žákyň DFK Holešov
uzavřel v letošním roce mezinárodní žákovský turnaj, který se uskutečnil v neděli 21. června 2015 na
stadionu Míru. Kvůli organizačním problémům
se nakonec utkalo pouze pět týmů, nicméně do
posledního zápasu sváděly mezi sebou napínavé
souboje o konečné pořadí; tradičním účastníkem
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FOTO | Lucie Kačorová
bylo opět polské družstvo Gozcalkowicze Zdrój.
Počasí celé akci přálo, na hřišti byly k vidění velmi
pěkné výkony týmů i individualit a o konečném
pořadí rozhodoval až poměr vstřelených branek.
Po dlouhých letech zůstalo vítězství v Holešově
a radovaly se domácí žákyně a žáci, kteří díky menšímu počtu obdržených branek konečně zvítězili;

Výsledky:
1. DFK Holešov, 8 bodů, 5:1			
2. SK Rajnochovice, 8 bodů, 6:2			
3. TJ Skaštice, 7 bodů, 8:5			
4. Sokol Ratiboř, 4 body, 5:5			
5. Goczalkowice Zdrój, 0 bodů, 1:12
Nejlepší hráčka: Sára Illéšová (DFK Holešov)
Nejlepší střelec: Matěj Dočkal (Skaštice)
Nejlepší brankář: Sonia Pytel (Goczalkowice
Zdrój)
Mgr. Svatava Ságnerová,
DFK Holešov

Holešovsko

SPORT

„Jsem kavárenský povaleč,“ říká jedna z nejlepších
stolních tenistek v Evropě Hana Matelová
Plánuje stěhování do
německy mluvících zemí,
zázemí má ale stále
v Holešově.
Holešov - Má pětadvacet let, studuje vysokou
školu a především exceluje ve stolním tenise. Řeč
je o Hance Matelová, která má kořeny v Holešově.
Je juniorská trojnásobná mistryně České republiky ve dvouhře a čtyřhře mix, ve čtrnácti letech se
stala mistryní ve dvouhře a za své největší úspěchy považuje tři bronzové medaile, které vybojovala v poslední době - 2 bronzové medaile z mistrovství Evropy a tu poslední na 1. Evropských
hrách v Baku.
Od roku 2011 působí v české reprezentaci
a momentálně hraje v německé bundeslize. Mimo
to je jednou ze dvaatřiceti nejlepších hráček na
posledním mistrovství světa. V Holešově prostě
máme být na koho hrdí.
Stolní tenis hraje od osmi let. „Hrál ho taťka
a brácha, a tak jsem se k němu dostala i já. Začalo
mě to hrozně bavit a postupně jsem se zlepšovala.
A tak jsem se dostala od mládežnické reprezentace až k seniorské,“ shrnula sympatická sportovkyně.
Slyšela jsem o Vás, že už jako mladá hráčka jste
byla dost soutěživá…
Hodně jsme mezi sebou soutěžili s bráchou, byly
to takové ty sourozenecké souboje. Ale je pravda,
že prohrávám nerada.
Už je to daleko, ale pamatujete, jak se vám dařilo skloubit školu a sport?
Nejprve jsem v Holešově navštěvovala 2. Základní
školu a od šesté třídy jsem přešla na 1., která byla
sportovně zaměřená. Střední škola už byla horší
a s profesory jsme se dohodli tak, abych školu
zvládla a měla čas i na sport. Teď právě studuju
Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze
a příští rok bych měla dodělat bakaláře. Zbývají
mi státnice, bakalářka a dodělat nějaké resty.

Koupím tuto ohýbanou
stěnu a křeslo
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Mimo školu tedy
vrcholově sportujete…
Ano. Teď začnu třetí sezonu německé
bundesligy. Trénuju tam a dojíždím
z Prahy na zápasy.
Momentálně zvažuju,
že bych se do Německa nebo Rakouska
odstěhovala, ale ještě
v tom nemám jasno.
Samozřejmě jezdím
na turnaje – každý
rok objíždím sérii
zvanou World Tour.

Skvělý úspěch sportovkyně z regionu ocenil i starosta města Rudolf Seifert. FOTO | Michaela Miklíková
Hodně jezdíte. Kde všude jste byla?
Tokio, Suzhou v Číně, v Paříži, různá turné po Evropě, hodně vzpomínám na MS v Palo Alto, projela jsem Afriku - Tunis, Kapské Město, Alžírsko.
Máte čas projít si památky?
Většinou moc ne. Ale třeba když je mistrovství
světa, tak si necháváme rezervu na odlet. V Paříži jsme se se spoluhráčkou domluvily, zůstaly dva
dny navíc a tam se mi moc líbilo. San Francisco je
taky krásné, taky Lisabon.
Kolik hodin denně trénujete?
Tak pět nebo šest hodin denně. Ale trénink se samozřejmě přizpůsobuje akcím, které přicházejí.
Takže před soutěžemi si dávám trochu volnější
režim, aby bylo tělo odpočinuté. Pak trénuju třeba
dvě hodiny a jdu si zaběhat, strečink…
Držíte nějaké speciální diety, dodržujete režim?
Snažím se jíst rozumně.
Počítáte bílkoviny, sacharidy a tuky?
To ne. Jím pravidelně, pětkrát šestkrát denně, ráno
jím kaše, vejce a maso si vážím. Snažím se, abych
měla každý den zhruba stejný příjem.
Váš poslední úspěch byl z účasti na 1. Evropských hrách v ázerbájdžánském Baku. Jaké to
bylo a jaké jsou dojmy?
Olympiáda začala 13. června a našemu družstvu
se podařilo vybojovat třetí místo. Je to skvělý
úspěch a máme skvělé zážitky. Jednalo se vlastně o evropskou olympiádu. Hráli jsme v nových
halách, v novém zázemí, bydleli v pěkné vesničce
pro sportovce. Bylo to tam moc pěkně udělané,
akorát byla nevýhoda dojíždění z ubytování na
sportoviště. Dopravou to trvalo 50 minut. Jinak

ale opravdu super zážitek. Porazili jsme vicemistry Evropy. Byly to nervy, ale stálo to za to.
Teď si dáte pauzu?
Původně jsem měla jet do Koreje na univerziádu
a ještě jeden světový turnaj, ale momentálně se
tam objevil nějaký virus, takže jsem měla docela
strach a zrušila jsem to. Hlavně příští sezona bude
důležitá, protože bude olympiáda, takže chci mít
čas na regeneraci a odpočinek. To je vlastně můj
hlavní cíl – dostat se na olympiádu do Ria.
Říkala jste, že Vás ke sportu přivedl tatínek
a bratr. Máte v nich tedy oporu…
V celé rodině.
Máte za sebou skvělé úspěchy. Zbyl Vám ještě
nějaký sen – něco, čeho chcete dosáhnout?
Tak teď bych v prvé řadě chtěla dotáhnout školu,
získat titul Bc. a jestli budu pokračovat ve studiu,
se uvidí. Také bych se ráda probojovala na olympijské hry do Ria.
A další budoucnost?
Ještě nějakou dobu chci hrát, a pokud se bude dařit naší rodinné firmě, pak mě čeká její převzetí
– a tedy i zapracování.
A když nehrajete, jak nejraději relaxujete?
Můžu na sebe prozradit, že jsem kavárenský povaleč (smích). Miluju kávu a zbožňuju, když si ji
můžu vychutnat s přáteli. Strašně ráda chodím do
sauny, ráda čtu třeba severské detektivky, knihy
Dana Browna, taky životopisy o sportovcích.
Máte svůj vzor?
V ping-pongu ani ne. Ale hodně fandím Rogeru
Federerovi.
Jana Rohanová
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Před Drásalem nepiju kafe
a nejím tolik tatranek

Účast na Drásalovi byla rekordní

Holešov - Borci z Drásala mají své zastoupení
i mezi Holešovany. Třetí na Obrovi skončil místní rodák Radoslav Šíbl. Závod zajel za 7 hodin
a 42 minut a na vítěze tak ztratil pouhé čtyři a půl
minuty.
Jaká byla jízda?
Náročná. Vytěžil jsem ale maximum z počasí. Nemůžu říct, že mi vedra přímo vyhovují, ale vadí mi
méně než ostatním. Jeli jsme ve skupinkách nejprve po pěti a pořád to vypadalo, že z naší skupinky
dojedu první. Později jsme ale zůstali tři a pak už
jsem ale poslední hodinu věděl, že si musím jet
svoje, abych se vůbec dostal do cíle.
Měl jste před Drásalem nějaký speciální trénink?
Pro mě je Drásal zásadní závod roku, takže člověk
se na něj připravuje. Spíš to ale znamená, že už
nepiju tolik kafe a nejím tolik tatranek.
Kolik jste během cesty vypil litrů tekutin?
Asi sedm.
Jste z Holešova, trať vám tedy asi byla blízká…
Ano, ale na druhou stranu, na trati jsem byl naposledy loni při závodě.
Dojel jste třetí. Jak budete slavit?
Mám týden dovolenou.

Jana Rohanová

430 schodů? Za 2 a půl minuty
je vyběhne Jakub Hřib
Holešov, Bratislava - 23 pater, 430 schodů a 85
metrů. Takové parametry má budova UFO Tower
v Bratislavě, kde se konal 21. června 3. ročník závodu v běhu do schodů. Závod byl zařazen do evropské Grand Prix, neoficiálního Mistrovství Evropy v běhu do schodů, která se skládala celkem ze
tří závodů ve Vídni, Brně a Bratislavě.
Skvělé páté místo v Bratislavě a v konkurenci
evropských špiček vybojoval svým výkonem 2:31
minuty holešovský běžec a v posledním období už
hlavně trenér Atletiky Holešov Jakub Hřib. V celkovém pořadí i s kategorií ELITE, ve které startovala kompletní špička z celé Evropy, pak za svůj výkon bral solidní 28. pozici. Běh se konal 21. června.
„Budova UFO Tower patří v seriálu Světového poháru v bězích do schodů k těm kratším
a charakterem zátěže sprinterským. Ne nadarmo
se však říká, že zdání klame. Schodiště bratislavské věže je typické tím, že je celé ostře točité, pro
běžce je pak nezapomenutelné hlavně velmi prudké stoupání blížící se až k 60 stupňům,“ zhodnotil
závod ze svého pohledu Jakub Hřib.
(roh)
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Na start Obra se postavilo 148 cyklistů.

FOTO | Jana Rohanová

S úmorným vedrem
bojovaly víc než dva tisíce
odhodlaných cyklistů.

níkem víc bojoval s konkurencí než s tratí. Horko
má prý rád, ale to sobotní bylo moc i na něj. „Vypil
jsem asi deset litrů,“ vzpomínal.
A taktika? „Dlouhou dobu jsme jeli ve skupince asi pěti lidí, ale zhruba deset kilometrů před
cílem jsme se oddělili. Ze začátku jsem nikam
nespěchal, věděl jsem, že těch sedm hodin, co
Holešov – Dvaadvacátý ročník bikemaratonu
pojedu, je strašně dlouhých, a tak jsem se snažil
Drásal už zná své vítěze. Boj s „Obrem“ dlouhým
rozložit síly,“ prozradil Jobánek.
175 kilometrů i s horkem vyhrál Jan Jobánek.
Zájem o soutěž byl letos velký a jak pořadateKratší trasu na 115 kilometrů pokořil Pavel Boudlé očekávali, podařilo se pokořit hranici dvou tisíc
ný. Cílem v zámecké zahradě projel chvíli před půl
účastníků. Na start se postavilo víc než 2075 cykjednou odpoledne a netrpělivě na něj čekaly davy
listů. Závodilo 527 dětí, trasu Obr zajelo 148 sporfanoušků. „Nebylo to tak hrozné, jen jsem se bál,
tovců, trasu A na 115 kilometrů 651 závodníků,
abych cestou neměl nějaký defekt nebo v lese nezatrasu B (53 kilometrů) 581
bloudil,“ svěřil se okamžilidí a trasu C (37 kilometě po závodě ten nejlepší „Až včera jsem se rozhodl,
trů) 168 cyklistů. Mimo
ze startujících na dané že pojedu, a stálo to za to.“
to se ještě několik desítek
trase. Horko prý zvládl
docela dobře. „Když čloJan Jobánek, vítěz Obra startujících účastnilo open
jízdy.
věk jede, není to tak hrozZávod se bohužel neobešel bez zranění.
né a v lese se to docela dalo. Můžu říct, že teď, když
Zdravotníci museli řešit několik zlomenin a bylo
stojím na místě, je to o dost horší,“ řekl Boudný,
nutné zavolat i vrtulník k závodníkovi, který při
který během cesty vypil asi 4 litry tekutin.
sjíždění trasy utrpěl vážné zranění. „PětatřiceNejlepší v Obrovi byl Jan Jobánek. Ihned po
tiletý muž utrpěl vícečetné poranění především
závodu se svěřil se skvělým pocitem, který zažíhlavy. Záchranáři muže po pádu převezli do Žop
vá. „Je to opravdu silný zážitek. Ještě včera jsem
a odtud byl cyklista letecky transportován na
nevěděl, jestli jet, nebo nejet a forma byla docela
traumatologické oddělení brněnské nemocnice,“
slabá, ale včera jsem se rozhodl, že to zkusím a ten
upřesnil mluvčí krajské záchranky Petr Olšan.
zážitek za to stojí,“ popisoval vítěz. Dodal, že na
Jana Rohanová
trati si prošel krizemi a ve srovnání s loňským roč-

Vítěz Obra Jan Jobánek (vlevo) a nejlepší na trase A 115 kilometrů Pavel Boudný.
FOTO | Jana Rohanová

Holešovsko

Holešovské holky radostně bilancují sezónu
Hodnocení je skvělé.
Nyní je čeká pečlivá
příprava na vyšší soutěž.
Holešov - I přes počáteční obavy absolvovala holešovská děvčata další ročník Moravskoslezské divize na výbornou, když se v podstatně těžší skupině opět dokázala prosadit a obsadila v konečném
účtování první příčku ve své skupině. V předchozí
sezoně neztratil holešovský tým ani bod, což se
mu nyní nepodařilo. Od samého začátku soutěže
se však tým usadil na prvním místě tabulky a už
před sebe nikoho nepustil.
Bilance klubu je obdivuhodná, když za poslední dvě sezóny děvčata okusila jen jednu porážku, dvě remízy a zbývající utkání dovedla k
vítěznému konci. Na tomto úspěchu se podílelo
jednadvacet hráček: Gulánová, Heglasová, Kuchařová, Jašková, Ševčíková P., Králíková, Voždová,
Tiefenbachová, Dvorníková, Otáhalíková, Mozgová, Mrázková, Holcová, Holíková, Mikešová,
Ševčíková N., Petříková, Kocurková, Šilhárová,
Šustová a Švábová. Tým se dokázal, zvláště v průběhu jara, úspěšně poprat s nevídanou marodkou
a velkým počtem zranění. Důsledkem toho hrál
prakticky každé utkání v jiné sestavě, prezentoval se svou dobře organizovanou hrou, založenou
na důsledném plnění defenzivních úkolů a těžící

z úderné útočné dvojice Kocurková, Šilhárová.
Dosažené skóre 78:15 ukazuje, že tým dokázal
v soutěži nejen nastřílet nejvyšší počet branek, ale
také nejméně inkasoval. Možnosti a schopnosti celku jsou ale daleko větší, jenomže se trvale
potýká s problémem účasti hráček na trénincích,
způsobených kromě zdravotních problémů hlavně tím, že drtivá většina hráček je dojíždějících

a musí současně řešit studijní nebo pracovní
problémy. I přes značné obtíže v právě ukončené
sezóně si hráčky vybojovaly účast v obnovené Moravskoslezské lize žen a v nastávající sezóně bude
tým hrát třetí nejvyšší soutěž. Doplnění hráčského
kádru o nové mladé a talentované hráčky bude patřit k dalšímu důležitému úkolu, který před vedením klubu a realizačním týmem stojí.
S velkými obtížemi bojuje vedení klubu také
v ekonomické oblasti, kdy se v důsledku malého
oživení ekonomiky stále nedaří zabezpečovat nutné sponzorské prostředky k zajištění náročných
potřeb, které s sebou ženská kopaná přináší. Nic
není platné, že značka „Holešovské holky“ je od
svého založení v roce 2006 nejúspěšnějším holešovským sportovním kolektivem, patřícím do absolutní špičky moravského ženského fotbalu.
Do nové sezony vstoupí tým letní přípravou,
kterou zahájí v půlce července. Tato bude zahrnovat pravidelné tréninkové jednotky na stadionu
Míru, letní fotbalové soustředění na Rusavě a sérii
přípravných utkání, včetně účasti v Poháru FAČR.
Cílem celého kolektivu je důkladně se připravit na
nadcházející těžkou sezónu ve vyšší soutěži.
Zájemkyně o ženský fotbal mají u nás dveře
otevřené a jsou na našich trénincích vítány. Podrobnosti o dění v klubu je možno se dočíst na klubových
stránkách www.fkholesovskeholky.nas-tym.cz.
Slavomír Bednář

Předseda fotbalového svazu ocenil hráče

Mladší žáci SFK Elko Holešov „B“ se stali přeborníky okresu Kroměříž. Předseda OFS Kroměříž pan Kopčil předal
pohár za 1. místo a medaile žákům. Dubický David, Závojský Marek, Vavruša Aleš, Chytil Radim, Horák Tomáš,
Hanák Tomáš, Hendrych Lumír, Vitovský Jakub, Mikeška Radim, Pospíšil Michal, Stibora Denis, Linda Marek,
Bečica Jan, Vykoukal Ondřej, Zakopal David, Kliment Karel, Klesnil Ondřej, Buchta Tomáš. Trenér Ladislav Linda.

Úspěch: holešovští vzpěrači opět vezou medaile z mistrovství ČR
Holešov - Již tradičně se výbornými výsledky prezentují holešovští vzpěrači na soutěžích konaných
po celé republice a nejinak tomu bylo i v květnu
a červnu, kdy proběhla řada mistrovství ČR různých věkových kategorií.
Nejprve se představili v Bohumíně závodníci v kategorii nad 35 let a byli velmi úspěšní!
Ve svých hmotnostních kategoriích všichni získali
medaile, nejlépe vystoupil Daniel Kolář st., který v kategorii do 94 kg zvítězil a zároveň dosáhl
i nejlepšího výkonu celé soutěže bez rozdílu
hmotnosti. Na druhém místě se umístili v kategorii do 69 kg Jiří Rybář, v kategorii do 105 kg
Vladislav Doležel a v kategorii nad 105 kg Robert
Šemnický. Svým výkonem v trhu (106 kg) a nadhozu (132 kg) se Kolář nominoval na MS v kate-
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gorii nad 45 let, které proběhne v záři ve finském
Rovaniemi. Ani junioři do 20 a 23 let se nechtěli
nechat zahanbit a opět z Bohumína, kde se konalo na konci května mistrovství ČR juniorů do 20
a 23 let, přivezli také řadu cenných kovů. SKP
Holešov reprezentoval žák policejní školy Michal
Salaj a v kategorii do 85 kg zvítězil výkonem 125
kg v trhu a 140 kg v nadhozu jak mezi juniory do
20 let, tak porazil i starší soupeře v kategorii do 23
let. Zároveň se nominoval do družstva ČR, které se připravuje na říjnové ME juniorů do 20 let
v Klajpedě. Ve stejné kategorii závodil i Josef Kolář
z TJ Holešov, který se umístil hned za svým starším soupeřem na druhém místě a výkonem 105
kg v trhu a 130 kg v nadhozu si zajistil reprezentační start na středoevropském mistrovství juni-

orů do 18 let. Další nadějný, teprve šestnáctiletý
holešovský závodník Daniel Kolář ml. se nezalekl
starších soupeřů a skončil těsně pod stupni vítězů
na 4. místě v kategorii do 77 kg, v téže kategorii
obsadil 10. místo David Rybka. Daleká cesta čekala na mladé adepty tohoto sportu, kteří se potkali
7. června na mistrovství ČR starších žáků v Teplicích v Čechách. Leč chyběl mezi nimi ze zdravotních důvodů nejlepší holešovský žák Honza Sanétrník, takže museli bojovat ostatní. V kat. do 56
kg obsadil mezi závodníky do 15 let pěkné 6. místo třináctiletý Jan Kolář a v kat. do 62 kg vybojoval
5. místo Jan Kadlčík. Oba dva závodníci předvedli
osobní rekordy a svými výkony hlavně v nadhozu
(57 kg) naznačili, že v příštich letech budou mezi
žáky bojovat o medaile.
Daniel Kolář
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Své sliby plníme. Radnice se otevírá občanům
Na náš hlavní argument, že jednání ze zákona je veřejné a město má občanům umožnit co
největší přístup k informacím, a to s co největším
využitím současných technických možností, zaznívá odpověď, že to občany nezajímá.
Občané, je to jen na Vás! Pomohli jste prosadit náš návrh a tím, že budete navštěvovat www
stránky města se záznamem jednání, pomůžete
prosadit jeho lepší kvalitu.
A hlavní přínos pro Vás: ze své zkušenosti vím, že zastupitelé hlasují jinak, když je vidí
občan, kterého se materiál týká, než když jsou
v anonymitě. A také vím, že když není důkaz, tak
někteří kolegové podávají nepravdivé informace
(viz článek p. Svobody „Lež má krátké nohy“).

Když na prvních zasedáních zastupitelstva navrhl
klub KDU-ČSL zveřejňování záznamů z jednání
zastupitelstva a hlasovacího protokolu, narazil na
tuhý odpor vládnoucí koalice. Návrh byl údajně
v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Právníci města měli jasno a zastupitelé koalice
také. Nikdo z nich pro náš návrh ruku nezvedl.
Náš klub měl věci ověřené, a proto odmítl právní
názor města, trval na svém a hned na dalším jednání došlo ke komické situaci, když na dotaz přítomné občanky města, proč zastupitelé odmítají
zveřejnění jednání, koaliční zastupitelé, kteří náš
návrh nepodporovali, najednou změnili názor.
Proběhlo nové hlasování, kdy koalice na veřejném
jednání, teď před zraky občanů, hlasovala pro náš
návrh. Výsledkem je změna jednacího řádu schválená 22. 6. 2015 spočívající ve zveřejňování záznamu na www stránkách města a hlasovací protokol
se stává součástí zápisu z jednání zastupitelstva.

Přítomní občané tak pomohli prosadit logický a ve většině měst běžný způsob informování
svých občanů.
K úplné spokojenosti je ještě daleko. Náš klub
navrhoval on - line přenos, tedy možnost přímého přenosu bez možnosti úprav záznamu. Rovněž
kvalita je velmi chabá a na zveřejněném záznamu
není vidět, jak kdo hlasoval. Občan tedy musí vyhledat zápis z jednání, ale vyhledávání materiálu
v záznamu, který člověka zajímá, je zdlouhavé.
Přitom v návrhu byl i systém propojený s hlasovacím zařízením, řešící všechny tyto nedostatky.
Občan by vyhledal materiál, který ho zajímá,
a k němu by byl přiřazen i záznam v odpovídající
kvalitě. Vládnoucí koalice pod záminkou úspor
dovolila realizovat pouze nejúspornější verzi, kdy
se záznam pořizuje amatérskou kamerou a tomu
odpovídá výsledek. Rovněž nám vadí, že doslovný
zvukový záznam je po provedení zápisu smazán.

Kultura v Holešově.
Quo vadis?

Malování v Hostýnských vrších

Na základě připomínek občanů Holešova si dovoluji vyslovit svůj názor na pořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí v zámku a přilehlých prostorách
PRO: efektivní a ekonomické využití prostoru zámku
a zámecké zahrady, zvýšení společenské prestiže města
Holešov coby pořadatele unikátních kulturních a společenských akcí, podpora místních podnikatelů spolupracujících při akcích (ubytování, stravování apod.)
a místních umělců, nabídka rozmanitého spektra akcí
občanům Holešova coby místa setkávání a společenské
zábavy;
PROTI: nadměrná zátěž zámecké zahrady a její devastace neúměrná ekonomickému zisku města, špatná informovanost občanů Holešova o průběhu akcí
a o dopravních změnách (parkování, průjezdnost ulic
atd.), překračování hlukových limitů a dodržování
nočního klidu (doba hudební produkce a ohňostroje),
dodržování předpisů na ochranu veřejného zdraví,
ochrana flory a fauny.
ŘEŠENÍ: vytvoření potřebné vyhlášky a stanovení
podmínek pro pořádání akcí pod širým nebem.
Inspirujme se obcemi, které podobný problém
vyřešily a jsou v současnosti úspěšnými pořadateli
kulturních a společenských akcí.
Mgr. Svatava Ságnerová,
zastupitelka Města Holešov
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Od neděle 2. do soboty 8. srpna se uskuteční již
pátý ročník týdenního malířského kurzu, který každoročně organizuje sdružení Za zdravé
a krásné Holešovsko ve spolupráci se Školou vidění Radoslava Kutry, Maticí svatohostýnskou
a Expozicí karpatského salašnictví v hostýnských
horách. Malovat se bude na Svatém Hostýně, závěrečná vernisáž vytvořených obrazů proběhne na
salaši v Držkové v sobotu 8. srpna. Na programu
bude také ukázka přípravy valašského sýra, zapálení vatry s opékáním, zpěv valašských i švýcarských horských halekaček a následná lidová
veselice u ohně za doprovodu muziky Hudecká
partyja. Těšit se můžete také na hojnou účast
krojovaných příznivců valašského folkloru (mj.
portášů). Podrobný program naleznete na našich
internetových stránkách.

Ing. Pavel Karhan,
předseda MO KDU-ČSL Holešov

Svatý Hostýn je spojen s legendou o záchraně našich předků před nájezdy bezohledných barbarů díky vodě, která údajně zázračně vytryskla
a žíznivé obránce zachránila. Symbolicky se rovněž my dnes hlásíme touto týdenní akcí k této
dávné tradici, jež je spojena s uvědoměním, že bez
vody není života.
Vítězná ochránkyně Moravy, chraň i nás
dnes před pustošivými nájezdy kořistníků, novodobých barbarů, kteří před obecný zájem staví
vlastní prospěch. Nám pak, prostým lidem, nechť
Hospodin zdravý rozum zachovati ráčí, abychom
chápali, co je pro život podstatné a abychom dokázali rozlišit pravdu od lží a dezinformací. Amen.
Zdeněk Krajcar,
Za zdravé a krásné Holešovsko

Holešovsko

MIKROREGION

Jankovický pohár v tenise vyhrál opět Daněk
Holešov - Ve sportovním areálu v Jankovicích
proběhl 29. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů o Pohár starosty obce. Odehráno bylo od 13. června až po finále dvouhry
mužů, které se hrálo v neděli 5. července, celkem
71 zápasů.
Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry
a čtyřhry mužů. Ve vítězném tažení pokračoval
i letos Michal Daněk z Kroměříže, který si z turnaje odnesl pohár pro nejlepšího již potřetí v řadě
a celkově z Jankovic už poosmé. V nedělním finále zdolal Jana Formela 7:5, 3:6, 6:1.
Ve čtyřhře mužů mezi 11 páry zvítězila zlínská dvojice Jaromír Brázda, Štefan Marko, která
v horkém finále, kdy na kurtu dosahovala teplota
37° C ve stínu, porazila pár Michal Daněk, Karel
Posolda 6:1, 6:1.
Kategorie nejmladších se tentokrát sloučily v jednu skupinu do 15 let. Tu v konkurenci
5 účastníků vyhrál David Hradil z Chomýže před
Radkem Novosadem a domácím Zbyňkem Pospíšilem.
Dvouhru žen ovládla bez ztráty setu Erika
Barreto, na druhém místě skončila domácí Adriana Hendrychová a třetí Nikola Háblová.
Letos byl jeden hrací den vyhrazen i pro připomínku 30. výročí otevření kurtu, v jehož rámci
se odehrálo exhibiční tenisové utkání bývalých
fotbalistů Zlína a Brna. Po celé tři týdny se turnaj

Pohár a vítězství si odnesl Michal Daněk (vlevo), excelovali i Štefan Marko a Jaromír Brázda.
FOTO | Jiří Bureš
těšil velkému zájmu diváků z Jankovic i okolí, kteří
si našli cestu do příjemného prostředí místního
sportovního areálu. Další
podrobnosti o turnaji,
historii tenisového klubu a bohatou fotogalerii
nejen z letošního ročníku najdete na stránkách:
http://atps.converter.cz
Miroslav Darebník

Obyvatelé Jankovic zamířili
na mši na svatý Hostýnek

V sobotu 4. července se vydali lidé z Jankovic na tradiční procesí
na Hostýn, které obecní úřad pořádá každý rok. Těsně před osmou
hodinou ráno se poutníci setkali u místní zvonice, odkud se autobusem přesunuli na blízké poutní místo. Mši svatou od 9. hodiny
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. Jiří Šolc SJ. Další čas
všichni věnovali procházce kolem hostýnských stánků či návštěvě
okolí rozhledny. Celý den provázelo nádherné počasí a o pěkné lidové melodie i mariánské poutní písně se postarala dechová hudba
Moravská Veselka.
Miroslav Darebník,
foto: Alena Nedbalová
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Ani vedro letošní setkání muzikantů nepokazilo
V Rymicích se konal
jedenáctý ročník festivalu
dechových hudeb.
Rymice - V neděli 5. července proběhl v Rymicích
již 11. ročník festivalu dechových hudeb „Setkání
muzikantů Rymice 2015“. Akci v rymickém kulturním areálu ve 13.00 hodin zahájili starosta obce
Martin Bartík a bývalý holešovský poslanec Josef
Smýkal. Postupně do 19. hodiny na tomto festivalu vystoupily soubory Dubňanka, Vlčnovjanka,
Túfaranka a Hovorané. Jejich vystoupení doprovázeli známí moderátoři Ivana Slabáková a Karel
Hegner. Oficiální program později vystřídala taneční zábava s kapelou Túfaranka. Letošní ročník
provázelo extrémně horké počasí, kdy teplota ve
stínu dosahovala 36 stupňů Celsia. I když pořadatelé areál zastínili zahradními stany, dorazilo letos
do Rymic pouze 350 příznivců dechovky. Přesto
se však celá akce povedla a pořadatelská obec Rymice tímto děkuje všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na zajištění festivalu. Příští ročník proběhne v neděli 3. 7. 2016 a můžeme se společně
těšit na kapely Bludověnka, Vlčovanka ze Slovenska, Kameníkovi muzikanti a Legrůti.
Martin Bartík

V obci už pomalu plánují další ročník festivalu.

FOTO | František Kukla

Fotbalisté v Ludslavicích uctili památku starosty Konečného

Ludslavice - V sobotu dne 27. 6. 2015 se uskutečnil v Ludslavicích ve sportovním areálu tradiční fotbalový turnaj starých pánů – Mezinárodní cup 2015, kterého se zúčastnila družstva z širokého okolí, ale i ze Slovenska. Tento oblíbený turnaj se stal výjimečný tím, že to byl 1. ročník Memoriálu Miroslava Konečného,
bývalého starosty obce Ludslavice. Mirek, který tragicky zahynul v září loňského roku, byl srdcem i duší velký fanda nejen ludslavického fotbalu.
Za přítomnosti široké veřejnosti jsme tímto vzdali hold našemu kamarádovi. Děkuji všem organizátorům a sponzorům této akce a v neposlední řadě i jeho
rodině.
Vojtěch Adamík, starosta obce Ludslavice

Martinická Omladina se zúčastnila akce Hudební Pavlovice 2015
Martinice - 6. června 2015 se zúčastnilo kulturní
sdružení Omladina Martinice 26. ročníku Hudební Pavlovice 2015 Václava Drábka v Pavlovicích
u Přerova. Celé toto setkání bylo věnováno všem
muzikantům, kteří se podíleli a podílí na kulturním rozvoji obce, regionu či kraje, ale hlavně pak
panu Václavu Drábkovi, který byl nejvýznamnějším hudebním představitelem obce Pavlovice
u Přerova minulého století. Této kulturněspolečenské akce se zúčastnili i další pozvaní hosté jako
Blaskapla Šwibie z Polska, folklorní soubor Hanák
z Troubek, dechový orchestr Haná Přerov, Husto-
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peče nad Bečvou a další včetně domácí Moravské
Veselky nebo Mistříňanky. Nechyběl ani ministr
zemědělství ČR Ing. Marián Juračka, který pokřtil
již osmý CD nosič dechové hudby Moravská Veselka věnovaný 25 letům fungování této kapely.
Náš soubor se představil hanáckou besedou, kde členové svým vystoupením jistě přispěli
k dobré pohodě a možná i pěkným zážitkem pro
přítomné diváky. Celý odpolední program moderoval Karel Hegner při velmi dobře připraveném
a zorganizovaném programu za pěkného a slunečného počasí.
VO

Holešovsko

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

TYMY pořádalo Zahradní slavnost
Holešov - Koncem školního roku se koná spousta různých akcí, které oslavují příchod prázdnin.
Taková jedna slavnost se konala také u nás v SVČ
TYMY. Byl to již čtvrtý ročník takzvané Zahradní slavnosti, na kterou dostaly pozvánku děti ze
všech našich kroužků. Slavnost se konala v úterý
16. června na zahradě TYMY a zúčastnila se jí
spousta dětí se svými rodiči. Pro děti byly připraveny různé atrakce, mohly si vyzkoušet lovení rybiček, házení na cíl a také se do sytosti vyřádit na
skákacím hradě. Mezi děti přišel také kouzelník
Radek Šimčík, který jim předvedl své kouzelnické
triky. Vzhledem k tomu, že letošní školní rok byl
u nás motivován Cestou do pravěku, nechyběl na
slavnosti ani pravěký mamut, u kterého děti obdržely na památku pravěké talismany a také se společně vyfotografovaly. Mezi pravěké domorodce
zavítala také mladá šlechtična ze středověku, která
představila období, které budeme v příštím školním roce tvořit a prožívat. Školní rok 2015 až 2016
bude motivován obdobím středověku a jednou z
prvních akcí je výtvarná soutěž na téma Karel IV.
Na Zahradní slavnosti nechyběla dobrá nálada,
dobroty od sponzorů i maminek a také opékání
špekáčků. Ve druhé části programu si děti i rodiče

zabubnovali společně s bubeníky Rytmus pro život.
Ve velmi příjemné atmosféře jsme společně s dětmi i rodiči ukončili letošní školní rok, který byl pro
nás velmi úspěšný. Věříme, že se s mnohými dětmi
setkáme i o prázdninách na našich táborech a na
všechny se těšíme opět v září v našich kroužcích.
Děkujeme všem maminkám a babičkám za
dobroty, velké poděkování si zaslouží také restaurace U Černé kaple a restaurace Na Hřišti.
Přejeme všem krásné prázdniny!
Mgr. Jarmila Vaclachová

Parlament dětí a mládeže u pana starosty
Holešov - Ve čtvrtek 18. června 2015 se v Holešově na radnici setkali členové Parlamentu dětí
a mládeže s panem starostou Rudolfem Seifertem.
Na společném závěrečném jednání v tomto školním roce přednesli členové PDM projekt „Bezpečná cesta do škol“. Na tomto projektu pracovali
společně s mladšími spolužáky od března tohoto
roku. Děti pana starostu upozornily na nebezpečná místa na cestě do škol v centru města, v okolí
3. Základní školy a také ve Všetulích. Pan starosta

je pozorně vyslechl a navrhl možná konstruktivní
řešení. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových
setkání.
Na závěr poděkovali členové PDM panu starostovi za milé přijetí a čas, který s námi strávil.
Pan starosta popřál členům PDM krásné prázdniny, poděkoval jim také za celoroční aktivní práci
pro město a předal jim malý dáreček.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí –
pátek 8.00 – 14.00. Kulečník,
stolní fotbálek, stolní tenis,
trampolína, nájem tělocvičny:
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem, objednávky
v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563.
JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016, bližší informace v kanceláři
TYMY a na www.tymycentrum.cz,
NABÍZÍME TAKÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK
2015/2016 NA PIVOVARSKÉ ULICI č. 1419:
Pidilidi hudebně - pohybová a výtvarná činnost pro
děti 3 - 6let, Break dance 6 - 15let, Afrotance pro
dívky od 6 let, Stolní tenis HOBÍCI pro začátečníky
6 - 18 let, Stolní tenis PROFÍCI pro pokročilé hráče
od 8 let, Balet aneb základy klasického tance základy baletu pro děti od 6 let, Pohybovka pro nejmenší

Červenec 2015

- pohybová a taneční přípravka pro děti 3 - 6 let,
Paletka - výtvarka pro předškoláky, Barevný svět kreativní výtvarka pro děti 6 - 10 let, Keramika pro
rodiče s dětmi - 2 hodiny 1x za 14 dnů, děti od 3 let
a také TM KLUB VE SMETANOVÝCH SADECH
otevřeno září až červen od pondělí do pátku od
12.00 do 14.30
ZVEME VÁS
SRPEN
7. 8. Premedical – preventivní vyšetření, od 9.00 do
18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
30. 8. Loučení s prázdninami - od 15.00 na Holešovském zámku, hry, soutěže, skákací hrad
LÉTO S TYMY 2015
Ještě se můžete hlásit na tábory v kanceláři TYMY.
POČET MÍST OMEZEN!!!
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled,
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny.

TYMY se zapojilo do projektu Zdravě
a bezpečně do života

Holešov - Projekt se skládal z bloků školení pro
pedagogy i z praktických ukázek. V přípravě jsme
prošli zajímavými a poutavě zpracovanými tématy
jako: zdravý pohyb, první pomoc pro žáky, prevence rizikových jevů a dopravní výchova. Více
času jsme věnovali poslednímu ze jmenovaných
témat. S realizátory projektu bylo možno vyzkoušet dopravní vycházku s úkoly přímo v centru
Zlína a rovněž nám nabídli spoustu zajímavých
pomůcek s touto tematikou. Nabídky jsme bohatě využili na naší tradiční akci NA KOLE JEN
S PŘILBOU a doplnili naše stanoviště o netradiční úkoly. Největší úspěch u dětí i dospělých měl
trenažér Honda, který dokonale simuluje jízdu na
motorce. S nadšením se setkaly i únavové brýle
napodobující různé stupně opilosti. Dalšími doplňky byly magnetické hry a nejrůznější „papírové“ rébusy, doplňovačky a úkoly. V praxi si naši
novou dopravní výchovu vyzkoušelo celkem přes
200 dětí. Do budoucna určitě využijeme i ostatní
části projektu, který pro nás byl velkým přínosem
a všem organizátorům ze SVČ ve Starém Městě za
něj moc děkujeme.
Sigmundová Martina

Věda jako zábava

Holešov - Veletrh vědy a výzkumu Univerzity
Palackého v Olomouci je největší popularizační
akce na střední Moravě, která opravdu každého
přesvědčí, že věda nemusí být žádná věda, naopak
může být i zábavná. Právě celou řadu zábavných
pohledů na různá odvětví fyziky či chemie nabídli odborníci i nadšenci předposlední červnový
víkend v univerzitních prostorách, na Korunní
pevnůstce i v Pevnosti poznání. A debrujáři z Holešova byli už poněkolikáté u toho. Ve venkovním
areálu Korunní pevnůstky jsme i přes nepřízeň
počasí předváděli návštěvníkům pokusy z naší debrujárské kuchyně, které si díky běžně dostupným
surovinám může každý vyzkoušet doma. Tradičně
byl největší zájem o sliz, takže náš stánek letos nesl
podtitul „Slizová laboratoř“. Máme velkou radost
z toho, že i když nejsme žádnými vědci v oblasti
chemie, fyziky, biologie či matematiky, debrujáry
z TyMy berou organizátoři z Přírodovědecké fakulty UPO již jako stálý inventář této populární
akce. Naši mladí technici mají tak jedinečnou
možnost poznat prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, exponátů i soutěží různé pohledy na každodenní využití vědy. Ba co víc,
nenásilnou formou se učí prezentovat své schopnosti před cizími lidmi.
Barbora Winklerová

Poděkování
Chtěla bych Vám tímto poděkovat jménem
svým i jménem svých kolegů za naši celoroční spolupráci.
Velmi si této spolupráce vážíme a věříme,
že v ní budeme pokračovat i v příštím školním roce!
Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
Za pracovníky SVČ – TYMY
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka
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V Žopech mezi sebou přivítali šest spoluobčánků
Ani letos nezapomněl
tamní osadní výbor
uspořádat už tradiční akci.
Žopy - Šest svých nových malých občánků nedávno slavnostně přivítali v obci Žopy. Konkrétně se
jednalo o 5 holčiček a 1 chlapce. Byli to Anička
Mozolová, Nina Solařová, Sofie Vybíralová, Hanička Šmakalová, Amálka Frodlová a Miroslav
Beňa.
Zajímavostí je, že Amálka byla zároveň prvním letošním dítětem narozeným na Kroměřížsku a tuto
skutečnost s gratulací a dárkem ocenil i starosta
města Holešov Rudolf Seifert.
Slavnostní ráz vítání občánků v Žopech pomohl
dodat také kulturní program, který zajistily děti
z místní mateřinky a holešovské základní umělecké školy.
Za osadní výbor Žopy popřáli dětem i rodičům
hodně štěstí do života Luděk Hradil a Sylvie Šimečková.
Martina Sedláčková, (roh)

Ti nejmenší obyvatelé Žop a jejich rodiče.

FOTO | archiv osadního výboru

Připomněli si jeden z největších poválečných masakrů v okolí
V sobotu 20. června 2015 uspořádal Vlastivědný
kroužek další exkurzi do terénu, která se tentokrát
zaměřila na připomenutí 70 let, které uplynuly od
tragické události – masakru karpatských Němců na
Švédských šancích československými vojáky.
Jeden z nejhorších poválečných masakrů se
odehrál v noci z 18. na 19. června 1945 na kopci
zvaném Švédské šance mezi vesnicemi Lověšice
(dnes místní část Přerova) a Horní Moštěnice. Vojáci 17. pěšího pluku z Petržalky (bývalí příslušníci
1. československého armádního sboru) vedení důstojníkem vojenské kontrarozvědky Karolem Pazúrem
a osvětovým důstojníkem Bedřichem Smetanou zde

povraždili 265 (nebo 267 dle nejnovějších výzkumů
Dr. Hýbla) obyvatel Dobšinej, Kežmarku, Gelnice,
Mlynice a Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom.
Oběťmi byli hlavně karpatští Němci, bylo však mezi
nimi i několik Maďarů a Slováků. Téměř 3/4 zavražděných tvořily ženy a děti. Exekuce nařídil Karol Pazúr, pravděpodobně za tím účelem, aby si na poslední
chvíli „vylepšil“ svou pověst protifašistického bojovníka a zakryl tak svou minulost v Hlinkových gardách.
Týden před akcí jsme zjistili, že na místě nebudeme sami, protože město Přerov zorganizovalo
k tomuto výročí pietní shromáždění. Na místě někdejšího masového hrobu promluvil bývalý ředitel

Děti ukázaly své
znalosti v angličtině

Seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“

Ve středu 17. června se uskutečnil v Rymicích již
šestý ročník anglické soutěže „Bavíme se s angličtinou“. Naši angličtináři opět navázali na úspěchy
svých kamarádů z předešlých let. Filip Jakubčík
z 5. třídy prokázal své znalosti a komunikační
schopnosti v anglickém jazyce. Svým výkonem
přesvědčil porotu a stal se nejúspěšnějším soutěžícím ve své kategorii. Viktorie Janálová ze čtvrté
třídy si také velmi dobře poradila s poslechovou,
konverzační i gramatickou částí a rozšířila si své
vědomosti. Tímto dětem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci 1. ZŠ Holešov a přejeme do dalších let nadšení a chuť zdokonalovat se
v anglickém jazyce. Pěkné prázdniny!
Jitka Gregušová, I. ZŠ Holešov

24

Na mnoha místech České republiky jsou organizovány aktivity k připomenutí a uctění života
a odkazu mistra Jana Husa. Také ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově
se uskutečnil 11. června 2015 seminář „Jan Hus
– 600 let od jeho úmrtí“. Seminář byl zahájen za
přítomnosti vedení školy, zástupce Ministerstva
vnitra, zástupce Křesťanské policejní asociace
a dalších hostů.
V úvodním vystoupení mjr. Mgr. David
Tomčík, hlavní kaplan Vojenské policie Armády
ČR, přiblížil osobnost mistra Jana Husa, který se
stal symbolem české náboženské reformace, uvedl
do pohybu dějiny a dal jméno celé etapě vývoje
zemí Koruny české. Upozornil na Husovu příkladnou zásadovost, statečnost, přesvědčení, svobodu svědomí a ochotu držet se své pravdy, pro
kterou obětoval život.
V další části celostátního semináře prezentovali žáci středních odborných škol s výukou
v oboru vzdělání bezpečnostně právní činnost
výsledky prací, které vytvořili v uplynulém školním roce. Jednotlivá vystoupení žáků byla zaměřena na osobnost Jana Husa, fakta a mýty o jeho
životě, aktuálnost jeho názorů a odkaz současné

Muzea Komenského v Přerově PhDr. František
Hýbl, který zde současně prezentoval svou novou
knihu věnovanou této události. Naše skupina dále
pokračovala na přerovský hřbitov, kde je pochována
část obětí masakru, a následně také navštívila přerovské muzeum. Zde můžou milovníci vlastivědy
a historie našeho regionu zhlédnout dvě zajímavé
výstavy. První se věnuje úloze 1. čsl. armádního
sboru při osvobozování Moravy, druhá výstava líčí
dramatické dny Přerovského povstání. Obě trvají až
do konce srpna.Jan Machala, člen výboru Vlastivědného kroužku
Jan Machala, člen vlastivědného kroužku

generaci. Součástí programu bylo i vystoupení
žákyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově Karolíny Lundové s prací Jan Hus – sada výukových materiálů.
S touto prací postoupila ve Středoškolské odborné činnosti do celostátního kola, ve kterém získala
v Praze velmi pěkné 2. místo.
Celkovou atmosféru doplňovala výstava
souboru tematických obrazů, které vytvořili žáci
školy. Prostřednictvím prezentací žáci představili
Jana Husa v roli studenta, kazatele, učitele, děkana i rektora jedné z nejstarších středoevropských
univerzit. Další z řady představovaných projektů
byl zaměřen na osobu mistra z pohledu: Jan Hus
- rodina, mládí a léta studií, Jan Hus - kazatel, Jan
Hus - filozof, Jan Hus - reformátor.
Seminář přispěl k hlubšímu poznání osobnosti Jana Husa, umožnil poznat historické okolnosti a prostředí, v němž Hus působil. Současně
byl připomenut přístup a zlom ve vnímání Husa
katolickou církví, která vyjádřila lítost ústy nejen kardinála Kašpara nebo kardinála Berana, ale
i papeže Jana Pavla II., který v roce 1999 prohlásil,
že lituje Husovy kruté smrti a uznal ho jako reformátora církve.
PaedDr. Antonín Strachota

Holešovsko

Význam Holešova v dějinách hradu Křídlo...
... je bezesporu zásadní. To a mnoho jiného se
dozvěděli četní účastníci mimořádně příjemného
a objevného setkání, nazvaného Beseda s přednáškami – hrad Křídlo, pořádaného v páteční
večer 26. června v malebném prostředí penzionu
Brusenka v Brusném, přímo pod masivem hory,
na které hrad Křídlo stojí. Setkání zorganizovali pracovníci Národního památkového ústavu
v Kroměříži a majitelé Brusenky – ti všichni již
léta usilovně pracují na záchraně a prozkoumání
Holešovu nejbližšího hradu Křídlo. Řadu tří vystoupení zahájila ředitelka Metodického centra
zahradní kultury při NPÚ v Kroměříži ing. Lenka
Křesadlová, PhD., která (po krátkém boji s promítací technikou, který nakonec vyhrála) odprezentovala mimořádně zajímavou přednášku o vývoji
rajských zahrad ve středověku. Neboť jak výstižně
uvedla – ze zahrady v ráji byli první lidé za své
hříchy vyhnáni, ráj se jim nakonec vrátil v podobě
kouzelných zahrad, budovaných od středověku do
dnešních dní.
Bojovali s technikou
Druhým přednášejícím byl hlavní organizátor
záchrany Křídla Radim Vrla. Ten prezentoval
(a přímo okouzlil) posluchače historií Křídla včetně jeho záchrany a zejména mimořádně zajímavými objevy a interpretacemi těchto objevů na hradě. I on svedl poněkud delší a úpornější potyčku
s televizí a oproti škarohlídským obavám nakonec
souboj vyhrál. Jen namátkou – hrad Křídlo posta-

vili vladykové z místní části Holešova – Dobrotic, tedy naše město stojí u vzniku tohoto hradu.
Zbytky hradu jsou sice díky shánčlivosti okolních
obyvatel skoro rozebrány, zachované pozůstatky
však ukazují unikátní podobu gotického hradu,
který zanikl tak brzo, že se nestačil příliš přestavět.
A z těchto zbytků lze vyvodit mimo jiné zcela překvapivý závěr – hrady nebyly stavěny až tak účelově kvůli obraně (ono ani ve středověku neprobíhaly války na jednom území nějak moc často),
ale především na efekt, k tomu, aby ohromily svou
nádherou a bohatstvím svých majitelů.
Věže a bašty
Bohatí a mocní páni z Cimburka, kterým hrad po
vladycích z Dobrotic (kteří neměli prostředky na
jeho dostavbu a provoz) patřil, jej dostavěli trochu jako Potěmkinovu vesnici – směrem k cestě
z Bystřice na Holešov, kde byl zcela největší provoz a odkud se k hradu dostávali všichni návštěvníci, zřídili mohutné věže a bašty, přičemž z této
strany byl hrad chráněn přírodními podmínkami
– prudkým srázem a okolní rovinou, takže tyto
fortifikace byly poněkud zbytečné. Naopak z druhé strany (od Rusavy), kde byla největší slabina
obrany – mírnější svah a okolní kopce, Křídlo převyšující, postavili jen obyčejnou zeď – odtud žádná důležitá návštěva nemohla přijít ani hrad vidět. No a poslední majitel hradu, Albrecht Kostka
z Postupic, rovněž bohatý a vlivný velmož, dvořan
blízký králům Jiřímu z Poděbrad i Matyáši Korví-

novi a dokonce nejvyšší mincmistr Království českého (něco jako ministr financí), na Křídle nechal
zřejmě provozovat padělatelskou dílnu, „kazící“
minci hlavně uherskou (padělatelé razili mince ne
ze stříbra, ale z mědi, kterou postříbřovali). Tedy
typický tunelář. Nakonec možná dokonce on sám
nechal hrad zbořit, třeba proto, aby zakryl stopy
po padělání...
Došlo i na výtvarno
A zejména výtvarně nadaní účastníci besedy
se vyřádili při semináři Mgr. Petra Hudce, který
prezentoval tzv. edukační pomůcky stavebních
slohů, tedy dřevěné stavebnicové prvky, ze kterých lze sestavit různé slohotvorné typické prvky a „stavitel“, tedy spíš hrající si, tak získá určitý
vztah k historickým stavbám, které jsou stále více
ohroženy současnou dobou.
Kromě mimořádně zajímavých poznatků se
návštěvníci této příjemné besedy krásně a příjemně bavili, popíjeli dobré moky, pojídali libé krmě
a nakonec v sobotu ráno dokonce někteří z nich
navštívili pod vedením nejpovolanějšího znalce
Radima Vrly samotný hrad a důkladně si jej prohlédli.
Nezbývá než si přát, abychom mohli takového zajímavé, obohacující a příjemné setkání zažít
i v Holešově, doufejme, že Vlastivědný kroužek
zorganizuje něco stejně skvělého!
Karel Bartošek

Reakce na článek „Činnost TVCO a partyzánského oddílu BRDY“
Ve vydání Holešovska ze dne 21. května 2015 jsem
si přečetl článek p. Miroslava Olšiny – Činnost
TVCO a partyzánského oddílu BRDY.
Pan Olšina zde velmi podrobně a všímavě rozebírá zprávu o vzniku, úkolech a činnosti Tajné
vojenské a civilní organizace na Moravě při štábu
I. partyzánské brigády Jana Žižky a Zprávu o činnosti partyzánského oddílu Brdy, které jsou uloženy ve Vojenském historickém archivu v Praze.
Jeho postřehy vůči autorovi zpráv Františku Foukalovi jsou kritické.
V zásadě však vyznívá z článku, cituji: „František Foukal byl jistě výraznou osobností odboje
na Zlínsku a Holešovsku a opravdu nechci snižovat jeho činnost v tomto období. Tím spíše je
ovšem zarážející, proč potřeboval své zásluhy ještě
více zvýraznit …“
Na toto nelze nereagovat, protože není možné,
abychom takto, i když kriticky, ale v podstatě pozitivně psali o člověku tak nízkých morálních hodnot, jakými se František Foukal z Martinic vyznačoval. Velmi podrobně se tímto „hrdinou“ zabývá
historik JUDr. Jaroslav Pospíšil z Jankovic ve své
knize HYENY, za kterou získal cenu E. E. KISCHE.
František Foukal má zde celou podkapitolu
v části knihy ZRÁDCI. Zde je teprve na základě
studia odtajněných archivních materiálů po roce
1990 popsána velmi podrobně i činnost Františka
Foukala v době okupace a i po ní. Z archivů vyšlo
konečně najevo, že velký odbojář a partyzán byl
vlastně hlavně konfidentem gestapa. Vzhledem
ke své povaze dospěl totiž k přesvědčení, že i ve
smutné protektorátní době mohou být naplněny
jeho představy o příjemném životě. Rozehrál proto širokou škálu intrik a zrady, na kterou doplatilo
mnoho opravdových vlastenců. S kriminálním
tajemníkem gestapa Hansem Supparitschem udr-
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žoval přátelské kontakty celou válku, ale i s gestapákem Erichem Zachariasem.
Jaroslav Pospíšil se v knize HYENY také zmiňuje o zprávách zpracovaných bezprostředně po
válce Fr. Foukalem, které komentuje v článku Miroslav Olšina. Zde ale sděluje, že pasáže o zatčení
Foukala hovořící o tvrdém výslechu, který prodělal, jsou smyšlené stejně jako pojednání v utvoření
„partyzánského oddílu Brdy“. Dále je sice pravda,
že lidé poskytovali Foukalovi hodně zpráv souvisejících s odbojem. Za nějaký čas však museli
utíkat před gestapem, které o nich díky Foukalovi
vědělo. Jednalo se o Čuříka, Chudaru, Dr. Kadlece, Durdíka a další.
Dnes po prozkoumání archivních materiálů
s označemím „Důvěrné“ a „Tajné“ lze v kostce naznačit i činnost Fr. Foukala po válce.
Po únoru 1948 vznikla na Rajnochovicku
a Bystřicku odbojová skupina – Hory Hostýnské.
Tato skupina se soustředila na vydávání protikomunistických letáků a opozici vůči režimu. Na
krajském velitelství StB v Uherském Hradišti si
dlouho se situací nevěděli rady. Chyběl ten správný agent – provokatér. Alois Grebeníček, obávaný
vyšetřovatel, v roce 1956 potvrdil, že do skupiny
Hory Hostýnské bylo těžké proniknout. Estébáci
si vzpomněli na Františka Foukala, který se jim
zdál být dobrým typem pro zrádnou hru. Dne
14. října 1949 byl F. Foukal získán jako spolupracovník StB a obdržel číslo AK-106 s krycím jménem GORJAČI. Přemlouvat Fr. Foukala ke spolupráci v roli konfidenta StB nemuselo být těžké.
Stačilo mu připomenout dosud tajnou podivnou
protektorátní minulost a bývalý konfident gestapa
se mohl pustit do práce. Morální profil i schopnosti na to měl. V knize Jaroslava Pospíšila je podrobně jeho činnost z archivů zmapována vč. au-

tentických udavačských zpráv. Většina jeho udání
způsobila neštěstí mnoha lidem na Holešovsku,
Zlínsku a Bystřicku. Také s jeho přispěním byli
popravení členové Hor Hostýnských - Josef Čuba,
Vladimír Rajnoch, Miroslav Pospíšil a Sigmund
Bakala. Dalších 200 lidí bylo odsouzeno na doživotí nebo k dlouholetým žalářům.
Osud tomuto amorálnímu člověku dopřál
to, že se odtajnění archivů nedožil. Když přidal ke
své činnosti agenta StB i dlouholetou péči o údajně nejstatečnějšího partyzána v kraji MURZINA,
který jezdil do ČSSR s jistou pravidelností se nechat oslavovat, pak mohl bez uzardění přednášet
pionýrům o tom, jaký že byl udatný odbojář.
Jako pravidelný čtenář Holešovska i literatury
faktu považuji za nutné alespoň stručně uvést profil Františka Foukala na pravou míru. Vzhledem
k omezeným možnostem rozsahu tohoto článku
nebylo možno podrobně uvést např. zásadní roli
Fr. Foukala při přepadové akci gestapa na Žabárně
31. 3. 1945, při které spáchaly sebevraždu sovětské
radistky Naďa Koblinová a Nina Dunajevská.
Pokud toto téma někoho zajímá do hloubky,
doporučuji výše uvedenou knihu HYENY.
Ing. Zdeněk Vašík
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13. schůze Rady města Holešova, 22. 6. 2015
195/13/RM/2015 Uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb
I. Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb nad rámec
technické podpory sjednané v rámci projektu „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace
úřadu ORP Holešov“ se společností Proact Czech Republic,
s. r. o., dle předloženého návrhu.
196/13/RM/2015 Určení platu řediteli 3. Základní školy
Holešov
I. Rada města Holešova schválila
s účinností od 01.08.2015 plat řediteli 3. Základní školy Holešov Mgr. Ivu Junáškovi dle předloženého návrhu.
197/13/RM/2015 Návrh odměn ředitelům městských příspěvkových organizací
I. Rada města Holešova schválila
výši finanční odměny
- ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové
- ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové
- ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce Heryánové
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres
Kroměříž Bc. Aleně Kotoučkové
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres
Kroměříž Jaroslavě Turoňové
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace
Mgr. Jarmile Vaclachové
- ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov Mileně Michalcové
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace Mgr.
Ivaně Bozděchové
- řediteli Městského kulturního spřediska, příspěvková organizace Mgr. Pavlu Chmelíkovi dle předloženého a upraveného návrhu.
198/13/RM/2015 Navýšení kapacity školní jídelny u 3. Základní školy Holešov
I. Rada města Holešova schválila
navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně u 3. Základní školy Holešov (IČ 70841471) z 800
na 1 000 v mimořádném termínu s účinností od 01. 09. 2015.
199/13/RM/2015 Souhlas s uzavřením věcného břemene
I. Rada města Holešova souhlasí
s uzavřením věcného břemene - služebnosti stezky na pozemku p. č. 629, k. ú. Holešov, pro pozemek p. č. 628/1,
k. ú. Holešov, ve vlastnictví manželů Jandových. Smlouva
bude uzavřená po předložení smlouvy o zřízení věcného břemene podepsané všemi dalšími spoluvlastníky zatíženého
pozemku. Usnesení: Přijato

200/13/RM/2015 Smlouva č. UZSVM/BKM/3887/2015-BKMM o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci - id. 1/8 pozemku
p. č. 629, k. ú. Holešov
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit
bezúplatné nabytí nemovité věci - id. 1/8 pozemku p. č. 629,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 2074 pro
kat. území a obec Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešov se všemi součástmi a příslušenstvím; smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. /BKM/3887/2015-BKMM s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových v předloženém znění.
201/13/RM/2015 Smlouva č. UZSVM/BKM/3803/2015-BKMM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku p. č. 3437/1, k. ú. Holešov
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku p. č. 3437/1, vodní plocha, zapsaném na LV č. 60000 pro
kat. území a obec Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Holešov se všemi součástmi a příslušenstvím;
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BKM/3803/2015-BKMM s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových v předloženém
znění.
202/13/RM/2015 Výpůjčka místnosti v budově čp. 1419 na
ul. Pivovarská v Holešově
I. Rada města Holešova schválila
výpůjčku místnosti č. 011 v suterénu budovy č. p. 1419 na ul.
Pivovarská, Holešov o podlahové ploše 25,72 m2, s Vítězslavem Rušikvasem, a to za úhradu energií a služeb spojených,
s užíváním s účinností od 01. 07. 2015 dle předloženého návrhu.
203/13/RM/2015 Pronájem části městského pozemku
p. č. 48/3, k. ú. Všetuly
I. Rada města Holešova schválila
pronájem části městského pozemku p. č. 48/3, o výměře
36 m2, k. ú. Všetuly, k zemědělskému využití (zahrádkaření)
za roční nájemné 1 Kč/m2, dle předloženého návrhu.
204/13/RM/2015 Veřejná zakázka „Zateplení budovy čp.
1400“ - jmenování komisí
I. Rada města Holešova schválila
složení komise pro otevírání obálek a komise hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zateplení budovy
čp. 1400 Holešov“ dle předloženého návrhu:

členové pro otevírání obálek:
1. Ing. Stanislav Julíček
2. Alena Holásková
3. Gabriela Johnová
náhradníci pro otevírání obálek:
1. Bc. Jaroslav Chmelař
2. Markéta Turečková
3. Olga Raabová
členové hodnotící komise:
1. Ludmila Hřeben - Štaudnerová
2. Ing. Stanislav Julíček
3. Ing. Martin Koplík
4. Gabriela Johnová
5. Bc. Jaroslav Chmelař
náhradníci hodnotící komise:
1. Radka Stratilová
2. Ing. Aleš Trněný
3. Ilona Kupková
4. Olga Raabová
5. Zdeněk Chudárek
Usnesení: Přijato
205/13/RM/2015 Smlouva o výpůjčce pozemku JACOM,
spol. s r. o.
I. Rada města Holešova schválila
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 600/39,
v k. ú. Všetuly mezi městem Holešov a společností JACOM,
spol. s r. o., Přerovská 761/2, IČO 18188583, z důvodu zřízení odstavné polochy pro osobní automobily dle předloženého návrhu.
I206/13/RM/2015 Dohoda o společném postupu přípravy
a realizace stavby „Silnice II/490 a II/438 Holešov, Všetuly, OK
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit
uzavření „Dohody o společném postupu přípravy a realizace
stavby - Silnice
II/490 a II/438: Holešov, Všetuly, OK“ mezi městem Holešov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín, K majáku 5001, IČ 70934860, dle předloženého návrhu.
207/13/RM/2015 Audit pro rok 2015
I. Rada města Holešova schválila
dodatek č. 6 ke smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření města dle předloženého návrhu.
208/13/RM/2015 Doplnění rozpočtového opatření
č. 3/2015
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit doplněné rozpočtové opatření města Holešova č. 3/2015 dle předloženého návrhu.

4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 22. 6. 2015
63/4/ZM/2015 Odměny členům a předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2014
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
výplatu odměn členům a předsedům osadních výborů za
výkon jejich funkce v období 01. 01. 2014-30. 04. 2015 dle
předloženého a upraveného návrhu.
Usnesení: Přijato
64/4/ZM/2015 Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova v souvislosti s přijatým usnesením č. 43/2015 týkajícím se způsobu zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva města dle
předloženého návrhu.
65/4/ZM/2015 Zpráva předsedkyně o činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 2015 a plán
činnosti na II. pol. 2015
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 2015.
III. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán činnosti KV na II. pol. 2015 dle předloženého návrhu.
Usnesení: Přijato
66/4/ZM/2015 Prodej trafostanice T39 Holešov - Bořenovská
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej trafostanice T39, transformátoru a zemního kabelu
NN, společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, na pozemku p. č.
3108/1 v k. ú. Holešov, vybudované v souvislosti se stavbou
„Nízkorozpočtové domy, ul. Bořenovská“ dle předloženého
návrhu,
2. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
částech pozemků p. č. 3108/1 a p. č. 3108/6, oba v k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějjovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti s prodejem trafostanice T39, transformátoru a zemního kabelu NN
dle předloženého návrhu.
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67/4/ZM/2015 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 3/2015
I. Zastupitelstvo města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 3/2015 dle
předloženého a doplněného návrhu.
I68/4/ZM/2015 Závěrečný účet a účetní závěrka města Holešova za rok 2014
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. závěrečný účet města Holešova za rok 2014 dle předloženého návrhu, a to bez výhrad.
2. účetní závěrku města Holešova za rok 2014 dle předloženého návrhu.
69/4/ZM/2015 Plány financování obnovy vodovodu a kanalizace na 10 let
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán financování obnovy kanalizace na 10 let a plán financování obnovy vodovodu na 10 let dle předloženého návrhu.
70/4/ZM/2015 Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/490 a II/438 Holešov, Všetuly, OK
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření „Dohody o společném postupu přípravy a realizace
stavby - Silnice
II/490 a II/438: Holešov, Všetuly, OK“ mezi městem Holešov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín, K majáku 5001, IČ 70934860, dle předloženého návrhu.
71/4/ZM/2015 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holešov pro rok 2016
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Holešov JPO II/1 pro rok 2016 za finanční spoluúčasti města
Holešova ve výši 20 %.
72/4/ZM/2015 Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1039/2,
k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí části pozemku p. č. 1039/2, ostatní plocha,

o výměře cca 130 m2, k. ú. Všetuly, z majetku Miloše Piska
a Pavla Pospíšila do majetku města Holešova za kupní cenu
190 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené (náklady na vyhotovení gpl, správní poplatek - vklad do KN).
73/4/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje částí městských
pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p.č. 705/53 a p.č. 705/1, vše
k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.
710, p. č. 709/1, p. č. 705/53 a p. č. 705/1, vše ostatní plocha,
dle GPL č. 1421-77/2014, k. ú. Všetuly, dle předloženého
návrhu.
74/4/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 97
Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova
s č. p. 97 a části pozemku p. č. 208/16, ostatní plocha, vše
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
75/4/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/51, k.ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/51,
zahrada, o výměře 63 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého
návrhu.
76/4/ZM/2015 Prodej městských pozemků p. č. 1703/2
a p. č. 1705, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej 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, Vladimíru Gábovi, bytem Holešov, za kupní cenu
200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 30. 09. 2015. Po
marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
VÍCE NA WWW.HOLESOV.CZ

Holešovsko

Lesk kapot, vůně benzinu.
Holešov obdivoval skvostné veterány.

FOTO | Jana Rohanová
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Brzy odstartuje
Čmelák Model Show

Akce červenec,
srpen
KONCERTY, FESTIVALY
▶ 24. července, 19 hod. Zámek Holešov
– zámecké nádvoří
Čechomor Kooperativa tour 2015
koncert legendární kapely Čechomor.
▶ 28. července. – 2. srpna
Festival židovské kultury Ma-Hakom
▶ 28. 7. v 17,00 hod. – Slavnostní zahájení –
Zámek Holešov
▶ 28. 7. – 1. 8. Festivalový program
▶ 2. 8. – Cesta za poznáním – památky židovské komunity Mikulov
▶ 27. 7. – 2. 8. Gastronomické speciality
židovské kuchyně – Restaurace Na starém
pivovaru
▶ Podrobný program na:
www.zidovskyfestival.cz
▶ 1. 8. Setkání rockových legend – Woodstock
Žopy
Akce:
▶ 1. května – 30. září
Otevřené brány v Holešově

Čmelák Model show už posedmnácté
… letos společně s oslavami 50 let od založení
modelářského klubu.
Kdy: 8. - 9. srpna 2015, sobota od 10 hodin,
neděle od 9 hodin
Kde: modelářská plocha za „jahodovým polem“
za Větřákem. Děti zdarma, dospělí 50,- Kč

Zveme všechny příznivce tohoto nádherného
a technicky náročného sportu k výjimečné podívané. Přijďte se obohatit o nevšední zážitky i se
svými dětmi.
Je pro vás připravena spousta překvapení.
Těší se na vás modeláři z celé České republiky
a především ti z Holešova.

Oblíbené holešovské kapely TEXAS
a EXPO Pension pokřtily svá nová CD

Výstavy
▶ květen – srpen – Městská knihovna Holešov
ASOCIACE
▶ Výtvarné práce vystavují studenti Gymnázia
Ladislava Jaroše v Holešově + Mgr. Jana
Musilová
▶ 28. května – 27. září, Zámecká galerie
Holešov
Zdeněk Burian – Z prvohor na Divoký západ
▶ 29. 5. - 27. 9. – Zámek Holešov, New Drive
Club
Oldřich Kulhánek - Grafické dílo
▶ 20. 6. – 29. 9. Zámek, zámecký bar,
1. poschodí. Ivan Mládek. Výstava obrazů
Ivan Mládek.
Akce pro děti:
▶ 1. 7. - 27. 9. Zámecká galerie
Zdeněk Burian očima dětí
Soutěžní výstava dětských prací

Další pozvánky a aktuální reportáže
najdete na www.holesov.cz v podsekcích
aktuality, akce.
Dvě holešovské kapely uvedly letos v první polovině roku na trh svá nová CD. Při dnech města country skupina TEXAS (vlevo)„pokřtila“ desku „mamutích křiků“ v zámeckém Drive Clubu a 26. června
bigbeatová skupina EXPO Pension (vpravo) uvedla do života v zámeckém areálu podobným způsobem
své CD „Hrajeme dál“.
Rudolf Seifert

Hasiči v Tučapech soutěžili v požárním
útoku O pohár starosty města Holešova

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.
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