Skončil Festival židovské kultury
Do Holešova přijel ministr kultury
Daniel Herman a izraelský velvyslanec
Gary Koren

3. Základní škola má nové vedení
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Jitku Heryánovou ve funkci nahradil Ivo
Junášek. Zkušený pedagog by rád udržel
prestiž a vysokou úroveň školy
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Charita bilancuje sbírku

Vybralo se víc než půl milionu korun.
Část peněz z letošní Tříkrálové sbírky
už má svůj konkrétní cíl
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Sklizeň je u konce, zemědělci si nestěžují
| JANA ROHANOVÁ

Holešov | Pole jsou sklizená a chleba bude
dost. Zemědělci si spokojeně mnou ruce nad
letošní úrodou a ti na Holešovsku chválí především bohatou úrodu pšenice.
Uznávají sice, že bylo dost sucho, naštěstí se však na objemu sklizně příliš neprojevilo a vlastně žádný vliv nemělo na kvalitu zrn
a plodin.
Pšenice je i z hlediska historie pro holešovský region zásadní a hlavní obilovinou, které
se v našem regionu vždy dobře dařilo. Dobrý
výnos má letos i řepka, které si zemědělci cení
coby dobře prodejné a využitelné komodity.
„Odhadujeme, že výnosy letos budou zhruba takové, jaké byly loni,“ odhaduje Dušan Polášek, šéf Farmy Holešov, s. r. o., která je jednou z největších zemědělských firem v regionu
a sklízí pole v katastrech Holešova, Všetul,
Dobrotic i Žop.
Zatímco pole už jsou holá, zahrádkáři ještě stále čekají, až úroda vyroste. Do té letošní
vkládali naděje.
„Pokud tedy nebude pokračovat sucho.
To by se situace změnila,“ upozornila předsedkyně holešovské pobočky Českého zahrádkářského svazu Vlasta Čablová.
„Vidím na zahradách, že plody jsou nasazené dobře. Sucho se ale projeví asi například
na velikosti jablek.
Žně na Holešovsku skončily. 

Hrát na židovském festivalu je čest
Rozhovor s lékařem a pianistou
Michalem Svobodou, který doprovodil
zahájení festivalu




Foto: Jana Rohanová
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Firma SANITA CAR slaví 10 let
Na začátku měli pár sanitek. Teď je
holešovská firma právem hrdá na svá
prvenství a dobré postavení na trhu


Pokračování na straně 6

Thajský box má úspěch

Boxeři bilancují. Letos se jim podařilo získat
krásná ocenění a vítězství

16
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Letošní 15. Festival židovské kultury...

Foto: Jana Rohanová
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Léto vyplní i řada významných akcí...
Mílí spoluobčané,
v letošním tropickém létě v Holešově žádná
„okurková sezona“ neprobíhá. A to ať se podíváme na oblast investičních akcí či kulturního
dění. V prvé řadě bych rád vyzvedl letošní Festival židovské kultury. Byl povedený po stránce programu, ale také zastoupením významných hostů. V zahajovacím dnu proběhl mimo
jiné i pietní akt v obřadní místnosti židovského
hřbitova za účasti ministra kultury ČR Daniela
Hermana a velvyslance státu Izrael Jakoba Korena. Ti nejenže vedle prezidenta republiky přijali záštitu nad festivalem, ale také se osobně
na pozvání města zahajovacího dne zúčastnili
a dodali mu vážnost a důležitost. Připomínat si
historické události typu holocaust je velmi důležité a v dnešní době stále více nutné. Festival byl
totiž programově zaměřen i na 70. výročí ukončení 2. světové války.
Významnou akcí byl i další ročník Letní školy barokní hudby se stovkou mladých hudebníků a několika desítkami lektorů z celého světa.
Tento „hudební kemp“ proběhl v Holešově počtvrté a připomněl nám vysokou kulturní úroveň našeho města i význam zámeckého areálu. Dovolím si tedy poděkovat všem, především
paní Janě Slovenčíkové, kteří se na organizaci
na zajištění těchto i dalších akcí podíleli.

V oblasti investic probíhá obnova fasády severozápadní strany zámku i s oběma bastiony
a práce se pomalu blíží k úspěšnému finále.
Nyní probíhá debata o barevnosti budovy zámku. Byla provedena řada stratigrafických průzkumů na všech stranách objektu a zřejmě bude
zámek barevně řešen v jedné barvě v odstínu
„lomené bílé“ nebo jako nádvoří, ale s přiznáním pískovcových částí kolem oken. Důvodů
k tomuto řešení je mnoho, ale podle uvedených
průzkumů byla plocha fasád v 18. i 19. století
světlá a monochromatická. To zvýrazňuje mohutnost stavby a její architektonické řešení.
V současné době jsou aktuální přípravy – výběrové řízení – na dodavatele zateplovacích prací u domu čp. 1400 v Palackého ulici, projektová příprava na celkovou obnovu ulice U potoka
a uličky směrem na Dlažánky (k ulici Sušilova),
připravuje se dokumentace na obnovu dalších
městských objektů – domu čp. 11 na náměstí
(s průchodem ke s. Anně) a domu čp. 55, MŠ
v Tučapech a dalších. Naopak vrcholí zateplovací
práce na zateplení 3. Základní školy a s ním související posunutí zahájení školního roku v této škole
na pondělí 7. září. Podle vyjádření ředitele školy
Ivo Junáška bude zajištěn od 1. září chod školní
družiny, takže rodiče budou mít možnost využít
pro své děti první zářijový týden toto zařízení.

Pro pohybové vyžití obyvatel budou do parku
pod Centrem pro seniory v těchto dnech umístěny tzv. cvičící stroje a tato část parku bude
otevřena pro veřejnost. V září pak bude zahájena celková rekonstrukce hlavní mlatové plochy
v zámeckém parku. Probíhá také předlažďování či oprava některých chodníků (v okolí Kráčin,
ul. Zlínská apod.), veřejného osvětlení atd. Stav
chodníků není ve městě skutečně dobrý, ale nelze
je všechny především z finančních důvodů opravit v jednom roce. Je to ale jeden z prvořadých
úkolů pro zastupitelstvo do nejbližších let.
Letošní tropické počasí významnou měrou
zasáhlo do městské vegetace, především té čerstvě vysazené. Z toho důvodu je třeba ji neustále
zalévat a tím se zvyšují finanční nároky na tzv.
následnou péči. Tam, kde dodavatel neplnil své
závazky (hřbitov), město přistupuje k tvrdším
postupům. A průběh letošního léta nám navíc
připomněl, že je třeba vážit si rovnováhy v přírodě a chránit její zdroje, nyní konkrétně vodu.
Prázdniny se nám přehouply do poslední
čtvrtiny a letos nám skutečně léto přálo plno
sluníčka a horkých dnů. Užijte si, milí Holešované, zbytek prázdnin plnými doušky a v klidu
a co nejvíce podle svých představ. A setkáme se
třeba hned na dožínkách…
R. Seifert, starosta

Koryta některých řek vyschla, padlo několik nových teplotních rekordů
| JANA ROHANOVÁ
Holešovsko | Vysoké teploty sužují i Holešovsko. Radnice vydala pro toto období zákaz
odběru vody z vodních toků Rusava, Mojena,
Přílepský potok, Rymický potok, Tučapský potok, Žabínek, Žopka, Žopský potok a z jejich
přítoků. Zákaz platí až do odvolání.
„Vodoprávní úřad vydal zákaz na základě
dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, doporučení správce povodí (Povodí Moravy, s.p.) a především minimálních průtoků ve vodních tocích. I nadále nejsou
očekávány výrazné srážky, a tak lze předpokládat, že vlhkost půdy bude klesat a zesílí problémy související s nárůstem sucha,“ uvedla vedoucí radničního oddělení životního prostředí
Hana Vedrová. Cílem opatření je zajištění alespoň základní ekologické funkce vodních toků.
Zákaz nyní platí i pro držitele povolení
k odběru vody. Podle podmínek, které se k povolení vztahují, totiž musejí dbát na dodržování
Vzhledem k dlouhodobým nadprůměrně vysokým teplotám žádáme občany, aby
směsný komunální odpad ukládali do popelnic a kontejnerů v uzavřených plastových
pytlících a nádoby zavírali. Tímto opatřením se omezí šíření nepříjemného zápachu.

Srpen 2015

minimálního zůstatkového průtoku v korytě
toků. „A tyto minimální průtoky nyní nastaly,
což znamená zákaz odběru i pro držitele platných povolení,“ doplnila Vedrová.
Některé řeky už jsou úplně bez vody. Minulý týden pracovníci oddělení životního prostředí zjistili, že zcela suché je například koryto
Rusavy v části za židovským hřbitovem směrem ke Všetulím a vyschlá je i Žopka. „U menších toků se to někdy stává, v případě Rusavy
to běžné rozhodně není,“ dodala Vedrová.
Ani voda ve studních nemá neomezený
zdroj, a proto by se s ní mělo nakládat šetrně
– přednostně pro pitné účely a osobní hygienu.
Skutečnost, že je letos větší horko než loni,
je ověřená i statistikou návštěvnosti místního
koupaliště. „Když srovnáme z hlediska počtu

návštěvníků červenec loni a letos, můžu říct,
že jsme zaznamenali nárůst zhruba o tři tisíce osob,“ komentoval Miroslav Strnad, ředitel
místních technických služeb, které mají správu koupaliště na starosti. Zatímco v červenci
2014 přišlo na koupaliště asi 5 tisíc lidí, letos
jich bylo okolo osmi tisíc.
Technické služby se starají také o to, aby
bylo horko ve městě o něco snesitelnější tak,
že kropí ulice. O zálivku zeleně se staralo zahradnictví Stella a val u obchvatu kropila Farma Holešov.
Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu teploty naměřené v Holešově během
posledního týdne neklesly pod 30 stupňů Celsia. Horka posledních dnů posunula také hned
několik teplotních rekordů.
Nejvyšší naměřené hodnoty meteorologickou
stanicí během minulého týdne a rekordy:
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.

30.60 °C
32.50 °C
33.30 °C
35.40 °C
36.10 °C
35.50 °C
35.80 °C
35.80 °C

36,9 °C (2013)
34,0 °C (2003)
33,7 °C (1994)
35,4 °C (2015)
36,1 °C (2015)
36,5 °C (2013)
35,8 °C (2015)
35,8 °C (2015)
Zdroj: ČHMÚ
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KRÁTCE
Silnice u Rymic se bude opravovat,
provoz bude omezen a odkloněn

Zájem o soutěž minimální

Rymice | Od poloviny října do listopadu musejí řidiči, kteří jezdí z Rymic směrem na Starou Ves na rozmezí Zlínského a Olomouckého
kraje, počítat s omezením.
Ředitelství silnic Zlínského kraje se zde v době
od 18. srpna do 5. listopadu chystá opravit silnici. Krajnice komunikace se díky tomu rozšíří,
zpevní a vozovka dostane nový povrch.
Od začátku rekonstrukce bude provoz řízen
kyvadlově, ke konci října však bude opravovaný úsek uzavřen zcela a řidiči budou muset
trasu objet přes Roštění a Kostelec u Holešova.

Údaje od obyvatel poslouží
českým i zahraničním vědcům

Holešovsko | Odborníci z Akademie věd České republiky a Masarykovy univerzity připravili vědecký výzkum, do kterého budou přizvány vybrané domácnosti z Holešova. Vyškolení
tazatelé by měli respondenty navštívit během
srpna. Výzkum je anonymní a poznatky z něj
získané poslouží českým i zahraničním vědcům v případném zlepšení sociální politiky.
Účast v šetření je spojená s finanční odměnou. Více informací na internetových stránkách města.

Se škodovkou dojeli do Japonska

Dva dobrodruzi z České republiky dosáhli svého cíle. Urazili 14 tisíc kolimetrů, projeli
8 zemí a byli měsíc a půl na cestě. Nyní přijeli do Japonska – to všechno s třicet let starou Škodou 120L. Dvojici tvoří dva skauti –
Aleš Cahlík z Holešova a kolega Jakub Pejchal.
Dlouhou cestu provázely i komplikace s autem.
„Odvařili jsme dva alternátory, třetí už to vydržel. Neustále jsme také čistili karburátor, to
byla pravidelná činnost. Nevyhnulo se nám ani
pět defektů, prasklé čelní sklo a nalomené rameno předního kola. To jsme v Rusku museli svářet,“ dodal Pejcal. Cílem cesty bylo konkrétně 23. Skautské jamboree, které se koná od
28. července do 8. srpna v Jamaguči poblíž japonské Hirošimi.

Stačí trocha péče a ulice vypadá nádherně.

Holešov | Město Holešov soustavně pracuje
na tvorbě přívětivé tváře města a zatraktivnění
veřejných prostranství. V letošním roce byly,
tak jako každý rok, osázeny letničkami květinové nádoby na náměstí, záhon u sv. Martina
a kruhový objezd u kostela.
Nově bylo umístěno 6 květinových nádob
na lampy veřejného osvětlení v centrální ploše
náměstí, upraven záhon mezi vlakovým a autobusovým nádražím a v rámci revitalizace ulic
„náměstíčko" u monobloku v ulici Havlíčkova.
Kromě letničkových záhonů město udržuje
i trvalkový záhon na náměstí Svobody, záhon
pod památnou lískou ve Smetanových sadech
a keřové výsadby na kruhovém objezdu u Lidlu. Roční náklady na výsadbu, pletí, přihnojování a především zálivku květin ve městě se
vyšplhají až k částce 300 tisíc korun, která je
k tomuto účelu v rozpočtu města vyčleněna.
Částka to na první pohled není malá, ale efekt
určitě stojí za to. V letošním roce město Holešov připravilo pro obyvatele města a místních

Foto: Pavla Pšejová

částí soutěž o nejkrásnější balkon a předzahrádku. Důvodem vyhlášení soutěže byla myšlenka motivace občanů k tomu, aby se aktivně zapojili do procesu utváření vzhledu města.
Město totiž netvoří několik zaměstnanců radnice, ale jeho obyvatelé, kterým začíná být lhostejné, jak to před jejich domem vypadá. I z počtu přihlášených soutěžících je tato skutečnost
patrná. Zájem o soutěž byl minimální, i když
jsou připraveny zajímavé tematické ceny, které
budou soutěžícím předány v září.
Překvapilo nás, že se do soutěže přihlásilo
tak málo zájemců, i když víme a z přiložených
fotografií je patrné, že občanů, kteří se starají
o okolí svého bydliště např. výsadbou a údržbou květin, je více. Tito lidé nezištně investují svůj čas, energii a finance do úpravy vzhledu ulic a pomáhají tak utvářet společné veřejné
prostranství. Všem těm, kteří nejsou lhostejní
k tomu, co je za plotem a za zdí, těm, kteří se
snaží a nenechávají nás v tom samotné, patří
velký dík.
Ing. Pavla Pšejová

Kondici stromů zatěžkává horko i lajdáctví firmy. Město jedná o nápravě
Holešov | Letošní horké a suché léto je zatěžkávací zkouškou pro mladé stromy. Město
Holešov skrze dodavatele výsadeb stromů zajišťuje zálivku, která je součástí následné péče.
Některé stromy vysázené v loňském roce a na
jaře letošního roku horka nepřežily a budou
muset být vyměněny. Největší starosti jsou
s novými tújemi na hřbitově, jelikož firma Vykrut vybraná ve veřejném výběrovém řízení, která realizovala obnovu stromořadí na
hřbitově, neplní smlouvu a následnou péči
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zanedbala. Město tuto firmu opakovaně informovalo o stavu výsadeb a marně vyzývalo
k provedení nápravy. I přes obtížnou komunikaci město v rámci reklamace vyjednalo alespoň výměnu uschlých stromů, která by měla
proběhnout na podzim. Odstranění suchých
stromů nyní bohužel město provést nemůže,
protože by porušilo smluvní podmínky a reklamace by následně nemusela být úspěšná.
Ing. Pavla Pšejová
oddělení životního prostředí

Holešovsko

Zařízení v zóně informuje o bouřkách
Meteorologický přístroj slouží nejen
krizovým štábům celého kraje.
Holešov| Informace o aktuálním počasí z pohodlí domova. To je teď nově možné díky meteorologickému zařízení, které bylo nainstalováno na střechu Technologického parku
Progress v areálu Strategické průmyslové zóny
v Holešově.
Zařízení slouží veřejnosti, ale také krizovým štábům obcí s rozšířenou působností. Ty
mají už teď v rámci uzavřené sítě informačního
systému k dispozici profesionální výstupy. Aktuálně jsou údaje k dispozici i na internetových
stránkách Zlínského kraje.
„Meteoradar má vysoké pokrytí. Kromě
Bílých Karpat zabírá i část Slovenska, odkud
k nám přichází jihovýchodní proudění, které se
v mnoha případech ukázalo jako kritické. Proto je pro nás důležité tato data sledovat,“ řekl
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zařízení na střeše Technologického parku Progress.

Foto | archiv Zlínského kraje

Rozhodujícím přínosem je nezávislost na
veřejném internetu, což dává povodňovým komisím záruku přehledu o aktuálních srážkách.
„Meteoradar má pokrytí do dvou set kilometrů, pro veřejnou aplikaci však byla data nastavena na 140 kilometrů z důvodu snahy o co
nejpřesnější místní zobrazování bouřek a jejich
pohybu,“ doplnil hejtmanova slova Karel Malinovský, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly.
Instalací meteoradaru byl úspěšně ukončen integrovaný projekt s názvem Informační,
vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje, který ve spolupráci se všemi obcemi s rozšířenou působností v regionu realizoval Zlínský
kraj s podporou Regionálního operačního programu Střední Morava v celkové výši 136 milionů korun. Dotace z ROP Střední Morava byla
102 miliony korun.
Počasí můžete už nyní sledovat na internetovém odkazu meteoradar.kr-zlinsky.cz.

(roh)

Když se ztratí pes... Strážníci radí, jak postupovat a jak tomu zabránit
Zvláště léto je období, kdy se může snadno
stát, že se vám zaběhne a ztratí pes. Existuje
několik jednoduchých pravidel, která mohou
přispět k rychlému nalezení.

Jako prevence:
• Psa mějte neustále pod kontrolou, nenechávejte ho bez dozoru a používejte vodítko.
• Opatřete jeho obojek identifikační známkou
s telefonním číslem, na kterém je v případě
ztráty možné kontaktovat majitele

V případě, že se váš čtyřnohý kamarád
v Holešově a okolí už ztratil:
• Kontaktujte Městskou policii Holešov. Popište zvíře, ideálně s sebou přineste i foto
a zanechte na sebe kontakt.

• Sledujte facebookové stránky Záchytné kotce MěP Holešov, kde strážníci zveřejňují fotografie psů, které zajistili při volném
pohybu.
• Vytiskněte letáček s kontaktními údaji a vyvěste jej na místech s větším výskytem lidí
- v supermarketech, v obchodech (pamatujte však na souhlas majitele nebo vedoucího
prodejny).
• Nechejte ztrátu psa vyhlásit v městském
rozhlase (prostřednictvím e-mailové adresy
jana.rohanova@holešov.cz nebo na telefonním čísle 603 488 727).
• Poptejte se starostů okolních obcí, jestli někde psa nezahlédli
• Kontaktujte okolní útulky pro psy:

Záchytné kotce Bystřice pod Hostýnem
Internet: www.zachytnekotce-bph.estranky.cz
Telefon: 573 501 945
Facebook: Záchytné kotce Bystřice pod
Hostýnem

Městský útulek pro psy Čápka Kroměříž
Internet: www.utulekkromeriz.cz
Telefon: 573 333 553
Facebook: Městský útulek pro psy Čápka
Kroměříž

Útulek pro zvířata Zlín - Vršava
Internet: www.utulekzlin.cz
Telefon: 577 244 444
E-mail: utulekzlin@volny.cz

Holešovští policisté varují před alkoholem za volantem a na kole
Holešov | O dost častěji než kolegové
v Bystřici pod Hostýnem nebo v Hulíně se
holešovští státní policisté setkávají s řidiči
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Podle šéfa místního obvodního oddělení PČR bylo od začátku roku zaznamenáno
47 případů.
„Nevím, jestli to přisuzovat dobré preventivní činnosti z naší strany nebo tomu, že se na
Holešovsku více pije,“ komentoval statistiku
Jan Novák. „Lidé si dle mého názoru neuvědomují, jak velké postihy jim hrozí a jaké neštěstí
požitím alkoholu a následným řízením mohou
způsobit,“ dodal vedoucí holešovských policistů. Upozornil na to, že pomyslná hranice alkoholu v krvi – jedno promile – která odděluje
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přestupek od trestného činu, není tak úplně
jednoznačná.
„V některých případech se o trestný čin
může jednat i při menší hladině alkoholu.
Mezi řidiči je také všeobecně rozšířený názor,
že pokud nenadýchají více než zmíněné jedno promile, nehrozí jim v podstatě žádný trest.
Myslím si ale, že pokuta ve výši až pětadvacet
tisíc korun a zákaz řízení až na dva roky není
zrovna malý postih,“ konstatoval Novák.
V některých případech, například pokud se
řidič odmítne podrobit dechové zkoušce nebo
způsobí i nepatrnou dopravní nehodu, se může
pokuta vyšplhat až na padesát tisíc korun.
„V případě, že bude věc kvalifikována
jako trestný čin, hrozí řidiči mimo pokutu

a odebrání řidičského průkazu až dva roky za
mřížemi,“ upozornil šéf policistů.
Občané by si měli také uvědomit, že zákaz
požívání alkoholu a jiných návykových látek platí i pro ty, co řídí jízdní kolo, byť pojedou po polní cestě, účelové komunikaci nebo
cyklostezce.
„Platí pro ně stejné pokuty jako pro řidiče
motorových vozidel pouze s tím rozdílem, že
nemohou přijít o řidičský průkaz. Ze statistik
vyplývá, že řidiči jízdních kol jsou v mnohem
větší míře účastníky dopravních nehod, než
tomu bylo například před pěti lety. I z tohoto
důvodu budou kontroly v tomto směru ze strany policie intenzivnější,“ uzavřel Jan Novák.
Jana Rohanová
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Obilí je v sýpkách, věnec přichystán.
Podle údajů kroměřížské okresní
agrární komory nejsou letošní
výnosy špatné. Spokojenost
zahrádkářů kazí jen sucho.
Dokončení ze strany 1
S počasím je spojen taky výskyt různých
škůdců. „Na košťálovinách řádí dřepčíci a kvůli suchu je docela úspěšně likvidují. Co se týká
okrasných porostů, tak jsem si všimla, že třeba
mečíky a podobně choulostivé rostliny napadly
třásněnky,“ lituje Čablová.
Podle zemědělců to letos nebude moc dobré ani se senem a i v tomto případě je na vině
sucho.
Kromě řepky a ječmene Holešovsko zaujímá nezanedbatelnou pozici také v chovu skotu
a prasat. K prvnímu pololetí letošního roku se
na území mikroregionu chovalo něco přes šest
tisíc prasat a skoro 4 a půl tisíce skotu.
Ve srovnání se stavem před patnácti lety
ubylo prasat (v roce 2000 jich bylo přes deset tisíc) a v chovu krav je na tom mikroregion stejně.
Zajímavé jsou také údaje o celkové výrobě mléka. Zatímco v roce 2000 krávy nadojily

96 112 hl mléka, během prvního pololetí letošního roku je užitek 67 588 hl.
Dříve bylo Holešovsko také oblastí bohatou na jiné plodiny, které dnes najdeme jen
těžko.
„Vedle pšenice a ječmene se u nás dřív
hodně pěstovala cukrovka. S likvidací cukrovarů se však prakticky nepěstuje a je to škoda. Mimo to, že byla ekonomicky dost výhodná a dařilo se jí, to byla skvělá předplodina pro
ječmen,“ říká Polášek.
Co se týká letošních statistik, které má
k dispozici kroměřížská okresní agrární komora, nejvíce se na celém okrese sklidilo asi
115 tun pšenice ozimé, víc než 4 tuny pšenice jarní, 1 383 tun ječmene ozimého a asi
41 tisíc tun ječmene jarního. Okolo 400 tun se
sklidilo žita a ovsa a řepka dosáhla množství
22 tisíc tun.
Co se týká Holešovska, bylo sklizeno asi
3 400 tun obilnin a zhruba 900 tun olejnin.
Podle holešovských zemědělců je letošní
rok z hlediska obilí a řepky stejně dobrý jako
ten loňský.
„Ani sucho nemělo vliv, a sklizeň tedy hodnotíme jako velmi kvalitní,“ uzevřel Dušan
Polášek.
Letošní sklizeň zemědělci hodnotí velmi dobře.

PROGRAM DOŽÍNEK

Na své si přijdou i milovníci koní

DOŽÍNKY mikroregionu, II. ročník
Pátek 4. září - Přehlídka regionálních rockových kapel - zámecké nádvoří - od 17. 00 hod.
Kapely: Start Rock, Betonica a další

Holešov | V sobotu 5. září v zámecké zahradě
proběhne 10. ročník soutěže O pohár starosty
města Holešova. Souběžně s ní se bude konat
i 6. ročník mezinárodních závodů s názvem Pohár moravsko - slovenského partnerství.
„Jedná se o soutěž jezdců z České a Slovenské republiky. První kolo poháru se konalo na
Slovensku a to závěrečné a finálové proběhne

neděle 6. 9. – Smetanovy sady Holešov
8.00 - 18.00 Řemeslný jarmark
9.00 - Dožínkový průvod
9.30 - Dožínková mše svatá
11.00 - Dožínkový průvod
11.30 - Slavnostní zahájení dožínek
12.00 - Hanácké právo
12.30 - 18.00 - Kulturní program
(v programu vystoupí mužský pěvecký sbor
Hlahol Mysločovice, folklorní soubor Zrníčko,
TYMY Všetuly, valašský krúžek Rusavjan, Rymická schola, divadelníci, Všetuláci sobě, Beati
cantores, soubor Nedachlebjan, Spolek pro zachování tradic Jankovice...
Doprovodný program: chovatelská přehlídka
zvířat, výstava historické i moderní zemědělské techniky, atrakce pro děti, jízda na koních,
ponících, v bryčkách a žebřiňácích.
6. září 2015, 12.00 - 17.00 Zámecká kovárna Malé muzeum kovářství
Byl jeden domeček...
aneb Lidová architektura na Hané a Valašsku.
Prezentace zahrádkářů a Charity Holešov
(kino Svět)
Více na www.holesov.cz
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právě v Holešově,“ komentovala za pořadatelskou společnost Hyjé - koně Jana Fatěnová.
K vidění budou parkury obtížnosti ZM až
L* a soutěž začíná v devět hodin dopoledne.
Coby doprovodný program bude připraven
skákací hrad, jízda na koních nebo projížďka
kočárem.
(roh)

Součástí doprovodného programu dožínek budou projížďky v bryčkách. 

Foto: Jana Rohanová

Holešovsko

Ženci očekávají hospodáře

Co říkáte na obnovení tradice
dožínek? Líbí se vám?
Lenka Sedláčková, Vsetín
Tradice dožínek se mi moc
líbí, kdyby byla možnost,
tak bych se určitě šla podívat i v Holešově.

Petr Pumprla, 32 let, Prusinovice
Já říkám, že super, je dobrá obnova tradic. Jsem rozhodně pro, aby vydržela.

Martina Odstrčilová, Lechotice
O dožínkách jsem tedy ještě
neslyšela, ale ráda bych se
šla podívat.

Petr Šedý, 44 let, Holešov

Foto: Jana Rohanová

Čtyři otázky k dožínkám pro hospodáře
Pane starosto, loni jsme si připomněli
100. výročí od slavné Hanácko-valašské
krajinské výstavy v roce 1914. Má i letošní
rok nějaké „téma“, nebo událost, kterou
lze připomenout?
První ročník dožínek v roce 2013 byl pořádán
jako určitá generálka na loňskou připomínku
a 100. výročí výstavy z roku 1914, abychom zjistili možnosti a kapacitu Smetanových sadů pro
podobné akce a nároky dnešní doby. Obnovení dožínek v Holešově ale vychází z původního smyslu, a to je potřeba připomenutí si důležitosti práce zemědělců a poděkování za úrodu.
Je to tedy slavnost, kterou se ukončují žně. A pořádá se právě ve Smetanových sadech jako navázání na krajinskou výstavu. Její odkaz spočívá
v možnosti prezentace obcí našeho mikroregionu a spolků a aktivit v něm působících. Hlavním
pořadatelem je Mikroregion Holešovsko, město
a MKS a další instituce. Dožínky mají i duchovní podtext a jsou nositelem uchování tradic naší
oblasti.
Je letošní program něčím jiný, výjimečný?
Letošní ročník navazuje na ty minulé a je připravován v podobném duchu. V pátek 4. září
v podvečer se představí místní kapely na nádvoří zámku a v neděle 6. září proběhne již v tradičním scénáři - s dožínkovým průvodem, výstavou
zemědělské techniky, slavnostní mší sv., s Hanáckým právem, programem v zámecké kovárně a v jejím okolí a především ve Smetanových
sadech. Tam se právě mohou prezentovat místní spolky a obce. Jednu zásadní novinku letošní
ročník má, a tou je spojení s tradičními parkurovými závody O Pohár moravsko-slovenského

Srpen 2015

partnerství a O Pohár města Holešova. Jedná
se o 10. ročník mezinárodních závodů pořádaný
v sobotu 5. září na louce u zámecké hájenky.
Mimo jiné to jsou největší a nejvýznamnější parkurové závody pořádané ve Zlínském kraji. První zářijový víkend bude tedy patřit aktivitám
a lidem, spjatým s přírodou, zemědělstvím
a zvířaty, především koňmi.
Dožínky jsou především poděkováním za
úrodu a vyjádření úcty ke sklizni. Cítíte
se, pane starosto, coby hlavní hospodář,
hrdý na sklizeň na Holešovsku?
Myslím, že se zemědělství v našem regionu po
několika letech, kdy bylo v útlumu, významně rozvíjí a zkvalitňuje a také se mu postupně
vrací jeho důležitost a společenský respekt. Letošní úroda byla asi trochu slabší, protože byla
dlouhá období sucha, ale snad jsou a budou zemědělci spokojeni. Ti jsou nedílnou součástí života našeho regionu, starají se o krajinu a jsou
také významnými zaměstnavateli. O důležitosti
a nutnosti zajištění naší co největší potravinové
soběstačnosti v dnešní době nemluvě.
Po dvou letech už můžeme trochu „bilancovat“. Jak hodnotíte znovuobnovení tradice dožínek?
Dožínky jsou důležitou regionální akcí, jež, jako
některé další, dotvářejí a obohacují kulturní
a společenský život našeho regionu a města. Obnovily se v jejich rámci některé druhy tradic, napomáhají uvědomění si důležitosti duchovního
rozvoje a chápaní a předávání tradičních hodnot. Dožínky tedy můžeme brát jako velmi povedený a potřebný počin.

Líbí se mi moc. Sám jsem
byl u pořádání dřívějších
dožínek a jsem velmi rád, že
se tato událost obnovila.

David Vykoukal, 33 let, Holešov
Osobně si myslím, že jsou
důležitější kulturní akce než
právě dožínky.

VÝZVA VŠEM ZAHRÁDKÁŘŮM: 6. 9. budou opět v Holešově probíhat Dožínkové slavnosti. I naše ZO se bude prezentovat malou
výstavou v prostorách kina. Při této příležitosti mohou mnozí z vás nabídnout a prodat své
přebytky ze zahrádek. Bližší informace najdete
jako vždy ve skříňkách naší ZO.
Za ZO ČZS Holešov Vlasta Čablová

Podílejte se na výrobě zdravé výživy! Do
naší společnosti Mogador s.r.o. nacházející se v Otrokovicích v areálu TOMA a.s.
HLEDÁME nové spolupracovníky na
pozice strojník a dělník/dělnice. Jedná
se o práci ve vícesměnném provozu na
jednoduchou manipulaci se surovinami
a výrobky, balení výrobků do kartonů
a v případě strojníka na seřizování
a údržbu strojů. Více info na www.mogador.cz. Životopisy s předmětem PRÁCE zasílejte na novak@mogador.cz
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Skončila oslava židovské tradice ve městě
Festival židovské kultury poučil, pobavil
a mnohé přiměl i k zamyšlení.
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Skončila akce, která si připomíná
historii, odkaz a přínos židovské kultury nejen
v Holešově. Skončil letošní Festival židovské
kultury Ha-Makom.
Svou podporu a úctu vyjádřila řada vzácných hostů. Dorazil ministr kultury ČR Daniel
Herman, Jeho Excelence Gary Koren - mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v České republice, přijela poslankyně Parlamentu ČR, členka Podvýboru pro kulturu
Gabriela Pecková nebo europoslankyně Olga
Sehnalová.
Samotnému oficiálnímu zahájení předcházel pietní akt v obřadní síni u místního židovského hřbitova, kde účastníci uctili památku 253 obětí holocaustu přečtením jejich jmen
a položením květin.
Jeho Excelence Gary Koren, mimořádný
a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v České republice, vyzdvihl zásadní roli Holešova
v židovské kultuře. Žila zde totiž nejen početná
židovská obec, ale i významný myslitel a spisovatel rabín Šach. „Je třeba připomínat si jména
lidí, kteří tu žili. Někteří už jména nemají, protože jejich rodiny byly vyhlazeny do posledního člena a neměl je kdo připomenout. I k nim
však musíme mít respekt a nesmíme zapomenout,“ upozornil v obřadní síni dojatý velvyslanec, který ještě před pietním aktem stihl zajít
ke hrobu rabína Šacha.

””

Kultura je vždy
projevem mentality a stylu
života. Můžeme se jí nechat
isnpirovat
Z obřadní síně se hosté přesunuli do Šachovy synagogy, kde program pokračoval prohlídkou této pamětihodnosti. Slova se ujal Karel Bartošek, který delegaci provedl budovou
a připomněl její historii.
V pět hodin odpoledne se zaplnil velký sál
zámku asi dvěma stovkami lidí, kteří přišli na
oficiální slavnostní zahájení letošního festivalu. Jako první se slova ujal starosta města Rudolf Seifert. Připomněl historii festivalu, který
vznikl díky iniciativě někdejší Společnosti přátel Izraele. Tento spolek se poté transformoval
na občanské sdružení Olam Judaica a festival
se během pár let stal skutečným Týdnem židovské kultury.
„Termín festivalu je stanoven vždy na období přelomu července a srpna a je pořádán
jakoby připomínka k výročí vypálení holešovské Nové synagogy. Ta byla tímto způsobem
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Velvyslanec státu Izrael Gary Koren si prohlédl také holešovský židovský hřbitov.	

zničena v první třetině srpna roku 1941 a následně byly zbytky stavby v dalších měsících
rozebrány. Termín festivalu ale respektuje i židovské svátky a zvyky,“ vysvětlil starosta.
Dodal také, že letošní ročník je tematicky zaměřen na období druhé světové války,
likvidaci holešovské židovské obce, vyvraždění jejích obyvatel, ale také se dotýká další skutečnosti, jako je účast židovských vojáků ve
spojeneckých armádách a tím i jejich podíl na
likvidaci a porážce nacistické ideologie a poroby evropských národů. Bojovali i u Tobruku a na dalších bojištích nebo ve Svobodově
armádě v SSSR.
Lidé ocenili také proslov ministra kultury
Daniela Hermana, který řekl, že Holešov a židovská kultura patří jednoznačně k sobě. „Kultura je vždy projevem mentality a stylu života
a my se můžeme nechat fascinovat silami, které se v ní skrývají. Židovský národ byl součástí starobylých impérií a živý je dodnes. Vždyť
každé židovské dítě umí číst knihy proroků,“
komentoval ministr.
Součástí festivalu byly přednášky, koncerty, divadelní představení, ale také ochutnávky.
Šestidenní program pak zakončila výprava na
židovský hřbitov v Mikulově.
Jako v předchozích letech, i letos přijeli s organizací festivalu a úklidem židovského
hřbitova pomoci studenti ze zahraničí.

Foto | Jana Rohanová

Brigádníci ve věku mezi osmnácti a osmadvaceti lety se do Holešova sjeli doslova
z celého světa. Přijeli z Ruska, Ukrajiny, Kanady, Španělska a Tchaj-wanu. Kromě pomoci s pracemi si také najdou čas na zábavu. Na
programu jsou výlety, poznávání místní kultury a zvyků. Vedení města a zástupci Městského kulturního střediska pozvali těchto
osm mladých lidí na slavnostní oběd do restaurace Starý pivovar, kde v rámci festivalu
tento týden vaří speciality inspirované židovskou kuchyní.
Cizincům místní kuchyně učarovala.
„V průběhu pobytu jsme byli na obědě v Kroměříži a účastníci z Tchaj-wanu si objednali plněnou papriku s knedlíky. Nejdříve z nich byli
rozpačití, protože nevěděli, jak je jíst, ale nakonec jim chutnalo,“ dodala s úsměvem vedoucí
skupiny brigádníků Martina Kotorová.
Na žádné z českých jídel si prý mladí nestěžovali, velmi jim naopak chutnala žemlovka
nebo bramboráky. Sponzorem festivalu byla
společnost ARLES, s. r. o. z Fryštáku.
Reportáže z jednotlivých festivalových dnů
a programů najdete na www.holesov.cz.
Fotogalerie na str. 2

Prodám byt 1+1 na Letišti,
tel.: 608 822 830

Holešovsko

„Zahrát si na festivalu byla velká čest“
Osmadvacetiletý lékař a klavírista
doprovodil klavírním přednesem zahájení
festivalu.

Podařilo se mi vybrat program pro dnešní večer, ale na druhou stranu světových skladatelů zas tak moc není. Z nejznámějších jsem
našel tři. Hrál jsem skladby, které znám a mám
je rád už z dob studií.

| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Působivými díly židovských skladatelů nechal holešovský zámek rozeznít osmadvacetiletý lékař a pianista Michal Svoboda.
Právě on vytvořil profesionální a nádhernou
hudební kulisu k zahájení Festivalu židovské
kultury. Díky jeho přednesu „ožil“ Felix Mendelssohn Bartholdy nebo Erwin Schulhoff.
Ve velkém sále zámku Michal Svoboda
předvedl vášeň, kterou je možné přenést do
hudby. A ta vášeň ho provází už od dětství.
„Na klavír hraju od devíti let. Začalo to jednoduše tak, že kdykoli jsem někde viděl klavír,
tak jsem na něj chtěl hrát, ale to bohužel nešlo, protože jsem nevěděl jak,“ usmál se mladý lékař.
Od malička rodiče prosil, aby mohl hrát,
a ve třetí třídě základní školy se dočkal. Rodiče ho zapsali ho základní umělecké školy a pak
koupili i klavír. Potěšilo to také jeho dědečka,
který byl lidovým muzikantem, a Michal se tak
stal prvním virtuosem v rodině.
Dá se tedy říct, že jste k vážné hudbě inklinoval už od dětství?
K hudbě obecně, ale hlavně k vážné.
Máte oblíbeného skladatele?
To se v průběhu let mění. Měl jsem období, kdy jsem zbožňoval Skrjabina a Rachmaninova, teď mě zase přitahuje Bach a Beethoven.
Vystudoval jste medicínu a zároveň
konzervatoř…
A nejsem zdaleka jediný. V době, kdy
jsem byl na studiích já, tak jen na naší fakultě

Je o vás známo, že cvičení berete vážně
a usilovně…
Ano, jediné, co mě vlastně omezuje, je
bolest zad. Dělám si přestávky na jídlo a „na
záda“, jinak jsem ale skutečně schopný cvičit
celý den. Hraní mě totiž naplňuje. Když zrovna
nejsem v nemocnici, tak hraju a po pravdě –
na ostatní zájmy už mi moc času nezbývá. Rád
sportuju, ale vyjde mi jen občas chvilka.
Máte vztah k židovské kultuře?
Mezi pianisty je spousta hráčů židovského
původu a tohle byla pro mě i proto výzva. Zahrát si na Festivalu židovské kultury je obrovská čest a pocta pro pianistu.

Lékař a pianista Michal Svoboda.

Foto | J. Rohanová

studovali nejméně čtyři studenti konzervatoř a jedna studentka dokonce AMU. Jsou ale
i další fakulty a další hudební školy, takže možná nás nakonec bylo třeba i víc než deset.
Jste víc umělec, nebo lékař?
Dnes večer, když hraju, jsem víc klavírista,
zítra ráno budu víc ortoped.
Jak se vám tedy dnes hrálo?
Je tu krásný sál a úžasná akustika, rád
bych si to někdy zopakoval.
Pro zahájení festivalu jste si vybral
skladby židovských autorů. Bylo z čeho
vybírat?

Kde ještě vás lidé mohli vidět a slyšet?
Letos jsem měl významný koncert 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uváděl ho sám
pan děkan, hrál jsem před všemi profesory fakulty a byla to pro mě ohromná pocta. Co se
týká budoucnosti, dostal jsem nabídku zahrát
letos v říjnu při slavnostní ceremonii výročí rekonstrukce holešovského zámku.
Jinak během studií jsem organizoval charitativní festival koncertů s názvem Na vlnách
inspirace. Pronajali jsme si sál, hrál jsem já
a mí spolužáci a výtěžek jsme věnovali na diatábor pořádaný dětským diabetologickým oddělením pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Podařilo se nám vybrat peníze na
dobrou věc a hlavně mě potěšilo, že projekt
pokračuje dál. Mladší ročníky po mně převzaly organizaci a to mě strašně potěšilo. Projekt
nyní vzkvétá a mám z toho fantastický pocit.

INZERUJTE
v měsíčníku
Holešovsko.
Tel.:
603 488 727

Klub výsadkových veteránů pořádá
v zámeckém parku v sobotu 12. září
Memoriál plk. Šediny.
Soutěží 3členná družstva ve střelbě ze vzduchovky, hodu granátem
a hodu šipkami.
Zveme všechny členy a příznivce KVV, se kterými se rádi setkáme u hájenky zámku v době od 8 do
9 hodin, kdy proběhne prezence.
Uvítáme 3generační složení družstev. Soutěž je vhodná pro účastníky
od 4 do 84 let.
Podmínky soutěže najdete na stránkách KVV Holešov.
Přihlášky posílejte mailem na:
ladislav.hruby.frystak@seznam.cz
nebo jos.bartosek@seznam.cz, případně telefonicky na 602 569 991
nebo 724 209 004

Srpen 2015
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„Chci, aby škola patřila k těm nejlepším“
| JANA ROHANOVÁ

Personální změny vyplývají už ze samotné
změny na pozici ředitele. Na místo druhé zástupkyně nastupuje Mgr. Kateřina Nedbalová.
Od 1. září přibudou do pedagogického sboru
dva noví učitelé - paní učitelka na první stupeň a na druhý stupeň učitel tělocviku a zeměpisu. Na správním úseku k žádným změnám
nedochází.

Holešov | 3. Základní škola má nového ředitele. Mgr. Jitka Heryánová s koncem školního roku odešla a jejím nástupcem se stal Mgr.
Ivo Junášek, který na základní škole pracuje
od roku 1993. Nastoupil jako učitel tělocviku
a zeměpisu, od roku 2004 se zapojil do vedení
školy jako zástupce. „Pracovat na 3. Základní
škole je pro mě srdeční záležitost,“ komentoval
svůj nástup na pozici nový ředitel.

Podle čeho jste vybíral novou
zástupkyni?
Nikdy jsem neuvažoval o tom, že by to měl
být někdo zvenčí. V tomto byla moje volba jasná. Máme tu kolektiv výborných učitelů a spíš
byl problém vybrat mezi nimi. Paní Nedbalovou znám 20 let, je to výborná učitelka, umí
komunikovat s žáky i veřejností, dělá dlouhodobě výchovnou poradkyni. Jsem přesvědčen,
že bude dobrou zástupkyní.

Pane řediteli, plánujete nějaké
velké změny?
Žádné velké změny neplánuji. Chci pokračovat v koncepci, která je dlouhodobě nastavená. Chtěl bych do ní samozřejmě nějakým
způsobem vložit i své představy, aby se i během mého působení škola rozvíjela a posouvala dopředu.

Předpokládám, že budete nadále učit…
Budu nadále učit tělesnou výchovu.

Prozradíte konkrétně některé
z představ?
Některé z nich souvisí s aktuálním zateplováním školy, výměnou oken a stropů druhého patra pavilonu B. Využijeme této situace ke
změně rozmístění odborných pracoven, abychom mohli v budoucnu rozšířit stávající počítačovou učebnu. Od září budou nově umístěna
všechna oddělení školní družiny v prostorách
pavilonu C. Rádi bychom revitalizovali školní zahradu, aby byla opět využitelná pro školní družinu, ale také pro výuku prvouky, přírodopisu, pracovních činností a ekologickou
výchovu.
Přijdou s novým školním rokem nějaké
personální nebo organizační změny?

Tělocvik je vaše slabost.
Ke sportu mám blízko od malička, a tak
není divu, že se promítl i do mého povolání.
V hodinách tělocviku si odpočinu od papírové práce a děti mi navíc nedovolí zestárnout.
Sportem vlastně relaxuji i po pracovní době.
Nejraději mám turistiku, rád jezdím na kole,
hraji tenis a plavu.

Nový ředitel 3. Základní školy v Holešově Ivo Junášek.

Foto: Jana Rohanová

A nějaké koníčky mimo sport?
Pro mě je priorita moje rodina. Bez dobrého rodinného zázemí by člověk nemohl dobře
učit a už vůbec ne zvládat práci vedoucího pracovníka ve škole. Proto zbývající volný čas věnuji právě rodině.
Jak hodnotíte práci s městem jako
zřizovatelem?
Z pozice zástupce můžu říct, že je výborná. Vedení města se nám vždycky snažilo maximálně vyjít vstříc. Jsem přesvědčený, že
taková bude i nadále a velice se na ni těším.
Dále si cením příkladné spolupráce se školskými subjekty v našem městě - s Gymnáziem L. Jaroše, policejní školou, základními
školami, Mateřskou školou Sluníčko a SVČ
TYMY. Vážím si také spolupráce s rodiči našich žáků, jejichž podpora je pro nás velmi
důležitá.
Minimálně co do počtu zaměstnanců
jste největší škola na Holešovsku. Zavazuje vás to k něčemu?
Škola vždycky měla a má dobré jméno,
odcházeli z ní výborně připravení absolventi.
Mým krédem je, aby tomu tak bylo i nadále.
Aby věty „Chodím na trojku“ nebo „Mám děti
na trojce“ zněly hrdě. Byl bych rád, kdyby škola
patřila k těm nejlepším.
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Kino v Holešově se možná dočká svého obnovení
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Nedávno vznikla ve městě nová iniciativa, která si dala jeden cíl: probudit opět
k životu místní kino Svět a obnovit jeho někdejší éru.
Právě o to se nyní snaží neformální občanské sdružení Holešovské kino, které vzniklo
letos na jaře v reakci na postupně se snižující
množství promítaných filmů.
„Věříme, že existuje velké množství holešovských občanů i občanů okolních měst
a obcí, kteří by uvítali možnost návštěvy kvalitní filmové produkce poblíž místa svého bydliště,“ uvedl jeden z hlavní agitátorů obnovy kina
Michal Šuráň.
Program kina Svět se nyní skládá pouze
z jiné než filmové produkce – důvodem je skutečnost, že promítací technika nebyla dosud
digitalizována.
„Z obcí s pěti až patnácti tisíci obyvateli
v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský
je kino digitalizováno a promítá v přibližně
polovině z nich. Pozitivní příklady představují
především kina v Boskovicích, Kyjově, Veselí
nad Moravou, Zábřehu a Rosicích. Také v některých obcích pod pět tisíc obyvatel kino funguje, jmenujme například Ivanovice na Hané,
Hluk, Moravský Beroun, Vizovice či Senici na
Hané,“ vysvětlil Šuráň a dodal, že podmínkou
pro promítání aktuálního (tedy digitálního)

Kino momentálně prakticky nepromítá.

obsahu je, aby byl kinosál vybaven digitální
projekční technikou.
„Existují různé úrovně digitalizace, s cenou
začínající kolem jednoho milionu korun; dražší varianty potom mohou jít do jednotek milionů. Levnější technika, která pracuje s DVD
a BlueRay nosiči, zase nedovolí distribuci filmových premiér,“ objasnil technické zádrhely
Šuráň.
Budovu kina vlastní město, které financuje
provoz, a o chod se stará Městské kulturní středisko. Ani to však neřeší problém financování
digitalizace.
„Vedle města mohou být dalšími investory
– zprostředkovaně – také soukromí mecenáši.

Peníze z letošní Tříkrálové sbírky pomáhají už teď
Holešov | Tříkrálová sbírka, která měla i letos opět rekordní výnos, již prakticky pomáhá. Každý měsíc jsou záměry (tedy konkrétní
představy. do čeho finance investovat), které
Charita Holešov podává, přezkoumány a buďto schváleny, nebo zamítnuty.
Celkem na konto Tříkrálové sbírky (včetně DMS zpráv, složenek aj.) přistálo 511 445,-,
z toho: 295 491,- se „vrátilo“ zpátky na Charitu
Holešov – tedy ve formě možnosti zrealizovat
záměry, které po přezkoumání tříkrálové komise bude odsouhlaseno.

Doposud nám byly schváleny tyto záměry
a nakoupeny tyto pomůcky:
• oxygenátor – přístroj, který filtruje ze vzduchu – tzn. odstraňuje veškeré nečistoty, prach, viry, bakterie a osvěžuje výstupní vzduch obohacováním kyslíku. Pacient
dýchá tedy kyslíkem obohacený sterilní
vzduch. Klient je k němu připojen „hadičkou“, ale protože přístroj je funkční i na baterie, může se v případě potřeby pohybovat
i venku.
• odsávačka - přenosná bateriová odsávačka
určená pro odsávání tělních tekutin z úst,
nosu a průdušek.
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• lineární dávkovač - přístroj určený k dlouhodobému podávání léků, zejména analgetik a opiátů, pro pacienty v terminálním
stadiu.
• pulzní oxymetr – přístroj velikosti většího
prádelního kolíku, který se nasadí pacientovi na prst a zjistí se tak, kolik kyslíku má
v krvi. Významná pomůcka pro zdravotní
sestry v terénu. (na výše uvedené pomůcky
uvolněna částka 60 000,-)
• Přímá pomoc – peníze (40 000,-) pro rozdělení lidem v nouzi, např. při vyhoření či vytopení aj.
• termoporty a jídlonosiče – 20 ks jídlonosičů
s obaly a 25 ks obalů – pro klienty, kterým je
dovážen oběd. (20 000,-)
• potravinová pomoc potřebným – (5000,-)
nakoupení trvanlivých potravin pro okamžitou pomoc lidem bez zázemí a jídla.

Dále bychom chtěli zakoupit:
• schodolez (již schválený záměr)
Děkujeme, s vaší podporou se nám daří
lépe pomáhat potřebným.

Leona Machálková

Foto: Jana Rohanová

Na digitalizaci je rovněž možné nárokovat příspěvek ze státních zdrojů,“ přemítá o možnostech Šuráň.
Kvůli znovuzrození holešovského kina
nyní skupina plánuje vyvinout jisté úsilí. Mimo
komunikaci s vedením města chce dát dohromady skupinu občanů, kterým není osud kina
lhostejný a mohli by se zasadit o jeho obnovení.
Chtějí shromažďovat informace ohledně změny a nabídnout podpůrnou činnost ohledně
případné přestavby a programu kina. Mimo to
mají v plánu také uspořádat veřejnou sbírku.
Aktivity sdružení Holešovské kino můžete
sledovat na webu holesovskekino.joomla.com

PODZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ

V pondělí 21. září od 8 do 18 hodin pořádá MC Srdíčko Holešov, Školní 1582.
Najdete zde především dětské oblečení
od vel. 56 do vel. 164. Kojenecké body, overaly, dupačky, šaty, mikiny, sukně, kalhoty,
tepláky, čepice, boty atd. Také oblečení těhotenské a oblečení pro ženy. Oblečení je
použité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu,
od maminek a dětí navštěvujících MC Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!

Dne 12. července zemřel
po dlouhé nemoci pan
Alois Křížka z Holešova
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem, kteří nám pomáhali
s péčí o něj v posledních letech. Ceníme
si pomoci, trpělivosti, ochoty a obětavosti
a zdravotní péče paní doktorky Evy Mlčákové, naš dík patří i personálu místní Charity pod vedením Evy Relichové a Zdenky
Orálkové za ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a profesionálním hasičům
z Holešova, kteří pomáhali při přepravě
nemocného.
Za Vaši obětavou pomoc Vám patří
neskonalý obdiv a díky.

Eduard a Bohumila Křížkovi
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„Hostýn is beautiful,“ skazála Russkaja
Holešov | Je úterní ráno a holešovský židovský hřbitov zalilo červencové slunce. Rtuť teploměru ukazuje už v devět hodin třicet stupňů a osm mladých lidí z různých koutů světa
pozorně poslouchá pokyny koordinátora. Vše
probíhá v angličtině. Mají pracovní rukavice,
nářadí a plaše pokukují po všem, co se děje kolem nich. Začíná jim šest dnů manuální práce v nelehkých podmínkách, kvůli které neváhali překročit hranice svých zemí, kontinentu
i vlastní pohodlnosti. Žádná odměna je přitom
nečeká. I jízdenku si zaplatili sami. Dostanou
jen jídlo a ubytování. Co je žene? Touha po cestování, zvědavost, historie, noví lidé, ale také
ohromná chuť pomáhat. Je to nadmíru inspirující a obdivuhodné.
O několik dní později je znát, že nervozita
je pryč. Smějí se a právem chlubí, jak pod jejich rukama významná židovská památka „rozkvetla“. „Udělali jsme velký kus práce,“ hlásí
jejich česká koordinátorka, také dobrovolnice.
Nejen to. Mladí cizinci také stihli poznat zdejší
život. Pochutnali si na bramborácích, českých

knedlících, besedovali s veřejností a představiteli města, navštívili dětský tábor, opekli si
špekáčky a objeli blízké památky. „Hostýn is
beautiful,“ říká mi mladá rusovláska a usměje se.

Za rok přijedou zase. Jiní, ale se stejným
nadšením. Těšíme se na ně.
Mgr. Dana Podhajská,
PR manager MKS Holešov
(roh)

Výstava exotických zvířat v zámku: Holešov láme návštěvnický rekord
Holešov | Již pět tisíc návštěvníků se přišlo podívat na výstavu živých exotických zvířat, kterou
do 13. září nabízí zámek Holešov. Cílem výletů
se stává především pro rodiče s dětmi. Přímo
v expozici si zvířata mohou pohladit a pochovat. Není výjimkou, že se lidé vracejí opakovaně.
V Česku nebývalý výstavní projekt představuje v historických sálech jedny z nejzajímavějších a zároveň nejohroženějších živočišných druhů na planetě. Tamaríni a kosmani,
pavouci a štíři, hadi škrtiči, chameleoni a leguáni jsou v historických sálech umístěni do
voliér a terárií. Africké želvy se ve vymezeném
prostoru dokonce pohybují volně. Pozornost
přitahuje také vodní jezírko s nevídanými druhy jeseterů nebo hlodavci, jako jsou chipmunkové, různé druhy morčat a zakrslých králíčků.
Právě ty si děti hladí a chovají nejvíce. Stejně tak jako téměř metrové želvy, ke kterým se

mohou dostat přímo do výběhu. Ke každému
vystavenému zvířeti si přitom návštěvníci mohou na místě vyptat informace, personál je připraven poskytnout na požádání také komentovanou prohlídku.
„Nikdy se tady nic podobného nekonalo,
i když výstavy zvířat koncipované pro historické objekty z minulosti známe. Naše originalita
je však v tom, že návštěvníkům nabízíme přímý kontakt se zvířetem. Pokud se návštěvník
rozhodne, že si zvířátko koupí, odejde ze zámku nejen s ním, ale i s kompletním vybavením
pro chov,“ přiblížil projekt ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.
Pro velký úspěch je od 27. července až do
13. září výstava zpřístupněna každý den od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to i v pondělí, kdy
jsou galerie běžně zavřené.

Mgr. Dana Podhajská

Sokolové nejen z Holešova vzpomínají na svého bratra Vlastíka Tupého
V pondělí 20. 7. široká sokolská obec
a občané Třebětic doprovodili na poslední cestě bratra Vlastíka Tupého, který zemřel
v 81 letech.
Mezi členstvem Sokola celého našeho regionu je možno říci, že byl a zůstane mimořádnou osobností. Je obdivuhodné, jak se mu podařilo po znovuobnovení Sokola v roce 1990
v poměrně malé obci oživit sokolskou činnost,
která dala mnoha mladým lidem smysl života
i pro budoucí čas. A kteří jsou dodnes zárukou
toho, že to, co začal Vlastík budovat, budou
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i oni předávat dalším. Byl všestranným člověkem ve veřejném životě, ale zvláště jako člen
Sokola aktivně pracoval v Župě Hanácké Kroměříž. Jeho sportovní výkon před 10 lety, kdy
i při své sedmdesátce zvládl na 14. všesokolském sletu odcvičit tři sletové skladby, byl více
než obdivuhodný.
Když si uvědomíme, že jedna ze skladeb
byl aerobik v rytmu Mládkovy písničky „Jožin
z bažin“ a cvičilo ji sokolské mládí, byl jeho výkon hodný obdivu. Při všech životních trápeních po smrti manželky i zdravotních potížích

posledních let zůstal optimistický a jeho elán
mu mohli závidět i mladí. Jeho kondice a sportovní postava byly výsledkem celoživotního stylu – neustálého pravidelného pohybu
a činorodosti.
Tak budeme na osobnost bratra Vlastíka Tupého vzpomínat i my v Sokole Holešov
a v mnohém pro nás zůstane příkladem.
Nezapomeneme.

Alena Neradilová,

T.J. Sokol Holešov

Holešovsko

MUSICA HOLEŠOV: podzim 2015
Pavel Haas Quartet, Adam Plachetka, Václav Hudeček, Jan Mráček... To není výčet hudebních hvězd jednoho z pražských festivalů,
ale výběr jmen některých účinkujících, které
holešovskému publiku nabídne podzimní koncertní řada MUSICA HOLEŠOV.
Česká republika byla vždy považována
za velmoc v oblasti komorní hudby a zvláště
smyčcová kvarteta byla a jsou tím nejluxusnějším "vývozním artiklem" reprezentujícím skvělé jméno české kultury po celém světě. Umění
a mezinárodní úspěchy Pavel Haas Quartet ale, zdá se, překonávají i bohatou tradici,
na kterou soubor navazuje. Tito čtyři sympatičtí mladí lidé jsou nositeli tří "Gramophone
Awards", (hudební obdoba hereckých Oscarů),
každá jejich nahrávka je oceněna jako "Tip měsíce" a ohlasy na jejich koncerty z celého světa dokazují, že máme opravdu něco výjimečného. Pavel Haas Quartet v Holešově zahraje
program, který týden nato uslyší posluchači
v prestižních sálech Anglie, Ameriky a Kanady,
kam kvarteto odjíždí na měsíční turné.
Matiné v neděli 20. září nabídne dva klavíristy - talentovanou Terezii Fialovou, která si stále více získává své místo na koncertních pódiích, a Karla Košárka. Oba pianisté se
účastní velkého, do několika let naplánovaného projektu Českého rozhlasu "Scarlatti opět

na klavír", kdy vybraní čeští klavíristé nahrají
všech 550 sonát tohoto barokního génia. Několik těchto virtuozních, nástrojově i posluchačsky velmi atraktivních Scarlattiho skladeb
bude tvořit část programu koncertu, který vyvrcholí "jazzovým ohňostrojem" pro čtyři ruce.
Skladba jazzového klavíristy Nikolaje Kapustina s názvem "Sinfonietta pro klavír na čtyři
ruce" má zajímavou historii. Kapustin skladbu
zamýšlel pro orchestr, ale pro přehrávku před
odbornou komisí v Moskvě v roce 1986 nesehnal dostatečný počet hudebníků, a tak narychlo part upravil pro dva klavíristy. Tato verze měla nakonec obrovský úspěch a začala žít
vlastním koncertním životem.
Koncert ke státnímu svátku České republiky 25. října bude jedinečný z několika pohledů.
Václav Hudeček vystoupí ve dvou skladbách
- v Mozartově "Concertone pro dvoje housle
a orchestr" představí svého žáka Jana Mráčka, který jako první Čech vyhrál světovou houslovou soutěž F. Kreislera ve Vídni a zařadil se
tak mezi nejžádanější houslisty a největší naděje nastupující houslové generace. Ve druhé
skladbě - opět Mozartově, ale tentokrát "Koncertu pro housle, klavír a orchestr", V. Hudeček
společně s Karlem Košárkem zahrají dílo, které stihl podobný osud jako Requiem - Mozart
jej nedokončil. Pro koncertní pódia ho upravil

a dopsal až před třiceti lety anglický muzikolog
P. Wilby a umožnil tak i posluchačům v Holešově slyšet "novou", okouzlující hudbu geniálního skladatele. Filharmonii B. Martinů Zlín
bude dirigovat německý dirigent Andreas Weiser, celý koncert bude zaznamenán a následně
odvysílán televizí Noe.
Závěr podzimní řady 17. listopadu bude
patřit Adamu Plachetkovi, zpěvákovi, který si
nádhernou barvou svého hlasu, hudebním talentem a svým zjevem podmanil operní svět.
To, co je pro většinu zpěváků obrovským snem
a celoživotním přáním, tedy účinkování na pódiích Metropolitní opery v New Yorku, Státní
opery ve Vídni, Lyrické opery v Chicagu nebo
Salcburského festivalu, je pro Plachetku i při
jeho mládí již pravidelnou realitou. Program
jeho koncertu s Czech Ensemble Baroque Orchestra a s dirigentem Romanem Válkem nabídne slavné operní árie W. A. Mozarta a také
árie z oper A. Salieriho. Vzdáleně tak bude reminiscencí Formanova filmu Amadeus, který
vztah těchto dvou skladatelů celosvětově proslavil. Naváže také na předešlý "mozartovský"
koncert z 25. října a stylově nás připraví na
mozartovský rok 2016, kdy si 27. ledna připomeneme 260. výročí Mozartova narození.
Karel Košárek

13. ročník Letní školy barokní hudby se octl „Na hranici epoch“
Ve dnech 7. až 16. srpna 2015 měli příznivci barokní hudby možnost získat nové teoretické i praktické zkušenosti. Třináctý ročník Letní
školy barokní hudby se opět uskutečnil v jedinečném a stylovém prostředí zámku v Holešově. Vrcholem byly tradičně tři velké závěrečné
koncerty, které publiku v české premiéře představily dílo zapomenutého, ale geniálního skladatele Thomase Linleyho, zvaného Anglický
Mozart. Jeho velké oratorium Píseň Mojžíšova
zazní v podání osmdesátičlenného ansámblu



Foto: Arne Naert

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN PRO MÉNĚ MOBILNÍ
Děkanátní pouť pro osoby s omezenou pohyblivostí, na vozíčku nebo o berlích
• Cena 100,• Vozíčkář musí mít s sebou doprovod
(v nezbytně nutném případě po domluvě doprovod zajistíme)
• Program:
8:00 – svoz poutníků z přihlášených míst
9:00 – příjezd speciálními autobusy na poutní místo k bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Sv. Hostýně
9:15 – mše svatá, po ní prohlídka chrámu
10:30 – posezení v poutním domě v Jurkovičově sále, krátká přednáška o poutním
místě, drobné občerstvení
11:30 – 12:00 odjezd a rozvoz poutníků domů
• Přihlášení do 20. 8. 2015! (Omezená kapacita, přihlášení přes pracovníky Charit,
kněze nebo osobně).
• Kontakt pro přihlášení: 733 741 907 (Leona Machálková)

Srpen 2015

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 byl 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 jeho dílo působí
mezi skladateli hraniční éry jako kometa.“
Ročník 2015 se uskuteční stejně jako předešlé čtyři roky v nadmíru inspirativním prostředí zámku Holešov. „Velmi nás také těší spolupráce s vysoce prestižním festivalem Musica
Holešov, s dramaturgem Karlem Košárkem a s
předsedou pořádajícího sdružení JUDr. Zdeňkem Novákem. Bez jejich podpory by se kurzy
v Holešově vůbec neuskutečnil,“ dodává hlavní
produkční kurzů Tereza Málková.
(tz)
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V Rymicích rekonstruují školní dvůr
Rymice | Obec Rymice v letošním roce provede rekonstrukci „Školního výukového dvora“.
Tato rekonstrukce bude znamenat výměnu původního povrchu z betonových pražců a zeminy za povrch ze zámkové dlažby. Dojde k oplocení celého dvora zděnou zídkou se štukovou
omítkou a novou vstupní bránou. Uvnitř dvora
vyroste ocelový přístřešek pro uskladnění školního drobného nářadí a hraček. Stavební práce
započaly počátkem července a potrvají do konce října. Realizátorem akce je místní podnikatel Milan Hausknecht. Celá akce bude stát 750
786 Kč. Obci se podařilo na rekonstrukci získat
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400 000 Kč.
Martin Bartík, starosta

Každá z domácností dostane
nádobu na papír, plast a bioodpad

V Prusinovicích se konaly jezdecké závody

Bořenovice | Revoluční novinku v oblasti nakládání s odpady v těchto dnech zavádějí v Bořenovicích a v Kurovicích. Každá z domácností dostane vlastní odpadové nádoby pro třídění
papíru, plastů a bioodpadů. Každý z nich má
objem 240 litrů, což je asi dvojnásobný objem
klasických popelnic.
„Hlavním cílem je snížit množství komunálního odpadu. To, co nejnutněji musí jít na
skládku, tam bude, ale rádi bychom co největší procento odpadu vytřídili,“ vysvětlil starosta
Bořenovic Jakub Bednárek.
Na nákup nádob získaly obce devadesátiprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Zkvalitnění nakládání s odpady. Nádoby už jsou nakoupené
a v nejbližší době je obec rozdá obyvatelům –
každé popisné číslo získá tři nádoby. Pět let je
budou mít obyvatelé zapůjčené a poté přejdou
bezplatně do jejich vlastnictví.
„Máme už nějakou dobu zavedený pytlový
sběr plastů a papíru, ale tahle forma je mnohem lepší. Běžně se využívá v Německu nebo
v Belgii, ale v rámci mikroregionu jsme s Kurovicemi s touto novinkou první,“ říká starosta
Bořenovic. Jana Rohanová

Prusinovice | V neděli 26. 7. 2015 opět přilákal velký počet příznivců jezdeckého sportu
do Prusinovic tradiční, v pořadí již 12. ročník
jezdeckých hobby závodů. Hlavní pořadatel,
Jezdecký klub Prusinovice, pro soutěžní jízdy
připravil plochu obecního závodiště "Kopaniny". Samotný začátek byl stanoven přesně na
polední hodinu. V rámci celého programu se
návštěvníci mohli těšit na parkurové skákání
ZZ-Z, křížkový pony parkur, westernové rychlostní soutěže ve slalomu mezi tyčemi a barely
a na vozatajské rychlostní soutěže. Úlohy sportovní komentátorky se zkušeně ujala paní Vendula Štefková.
Jako první bylo připraveno dvoufázove skákání 60 - 70 cm. Kurz této soutěže spočívá ve
dvoufázovém skákání na výšce 60 - 70 cm, Poté
následovala westernova soutěž zvaná BARELY, Po krátké přestávce bylo kolbiště přestaveno pro další soutěž, a to klasickou skokovou
soutěž parkuru stupně ZM. Po ní byly překážky na kolbišti připraveny pro další atraktivní soutěžní disciplínu, a to ukázky parkuru
do 50 cm určeného pro děti a pony, s vodičem
nebo bez vodiče, kdy výška odpovídala právě
dětské věkové kategorii. Následovala oblíbena

rychlostní westernová soutěž zvaná TYČE. Poslední skokovou disciplínou byl parkur se
stupňovanou obtížností do 110 cm. Jde o soutěž se stupňovanou obtížností, což znamená,
že překážky od stupně 1 jsou stále náročnější.
Celodenní soutěž uzavíral vozatajsky parkur
v jednospřeží a dvojspřeží. Na závěr je třeba
říct, že dnešní sváteční den v jezdeckém duchu
se opravdu vydařil. Ke spokojenosti a k dobré
náladě přispělo i krásné slunečné počasí, které se v minulých letech častokrát nevydařilo.
Zajištěno bylo i bohaté občerstvení. K vynikajícím výsledkům přispělo bezesporu i nadšené
povzbuzování přítomných diváků. Za zmínku
stojí například fanouškovská klaka pro pana
Zdeňka Žákovčika: „Žáko, do toho, vyhrajem
a hotovo." Velký dík patří především nejen
soutěžícím, ale také organizátorům celé akce:
Jezdeckému klubu Prusinovice, obci Prusinovice, starostovi p. Zbyňku Žákovskému, ing.
Pavlu Koplíkovi, řediteli závodu, paní Petře
Žákovské, tajemnici závodů, Josefu Dvořákovi, hlavnímu rozhodčímu, panu Antonínu Ministrovi, startéru a staviteli parkuru a sportovní komentátorce Vendule Štefkové.
Naděžda Fraisova

Kulturním „střediskem“
v obci Žopy je budova, ve které dříve bývala škola.
Déle jak 30let byl správcem tohoto objektu pan Josef
Bláha. Byl nejen správcem, ale
také dlouholetým předsedou
a členem osadního výboru.
Na jaře, před nastávajícím volebním období se rozhodl již
nepokračovat a posledního června svou funkci ukončil.
Na úklid nebyl sám, spolu s manželkou Ludmilou odvedli za
dlouhá léta kvalitní práci, za což se jim dostalo poděkování nejen
od členů Osadního výboru Žopy, ale také pamětní list, který mu za
město Holešov předal starosta Mgr.Rudolf Seifert.
Osadní výbor Žopy
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Omladina jela na hody

Martinice | Dne 19. 7. 2015 se zúčastnilo Kulturní Sdružení Omladina Martinice, o. s. tradičních hodů v Němčicích nad Hanou.
Po příjezdu a převlečení do krojů v ZUŠ se
společný průvod zúčastněných Hanáků odebral na hřbitov k uctění památky a položení
kytice ke hrobu jedné z předních zakladatelek
spolku Antlék paní Kostkové. Následovala mše
v tamním kostele a po společném obědě byla
volná zábava, kde si na své přišly hlavně děti,
neboť si jistě užily na kolotočích a houpačkách.
Hlavní program začal ve 14.00 hodin v areálu

farní zahrady, kde pozvané soubory naplnily svým vystoupením odpolední hodový den.
Náš soubor se představil společným vystoupením dospělých a dětí v choreografii Hanáckých
tanců, přestože to bylo velmi náročné po fyzické stránce pro účinkující, neboť při 37stupních
toho měli přítomní diváci v tomto nevlídném
a nadměrně teplém počasí až nad hlavu.
V závěrečném hodnocení lze ale říci, že se tyto
hody v Němčících při daném počasí a vystoupení souborů velmi vydařily.
VO

Společenská kronika
Sňatky
Luboš Zapletalík - Kurovice
Miluše Cejpková - Kurovice
Tomáš Drápal - Holešov
Alena Spálovská - Holešov
Martin Masařík - Hulín
Žaneta Marková - Holešov
Marián Konečný - Holešov
Magda Bělašková - Holešov
Michal Střelec - Holešov
Svatava Zalabáková - Holešov
Tomáš Rudolf - Fryšták
Veronika Havranová - Fryšták
Stanislav Vašík - Tečovice
Jana Krajcarová- Tečovice
Jaroslav Vlk - Zlín
Eva Grendzioková - Holešov
Jaroslav Škrábal - Fryšták
Alena Paštěková - Fryšták
Zdeněk Machovský - Rymice
Veronika Šimčíková - Holešov
Břetislav Eliáš - Mohlenice
Jitka Friesová - Mohelnice
Lukáš Němec - Zahnašovice
Ludmila Pěluchová - Třebětice
Tomáš Pokluda - Březová
Lucie Květáková - Dešná
Miroslav Lacina - Holešov
Kateřina Macková - Holešov
Milan Rektořík -Holešov
Veroniak Růžičková - Holešov

Srpen 2015

Miloslav Řihák - Míškovice
Lucie Novobilská - Kroměříž
Pavel Zapletal - Jankovice
Jana Stará - Prostějov
Miroslav Želiznjak - Hulín
Michaela Timanová - Hulín
Jubilanti - srpen 2015
Marie Vaculíková - Holešov
Helena Pastrnková - Holešov
Vlastimila Slavotínková - Holešov
Věra Konečná - Holešov, Všetuly
Josefína Kunderová - Holešov, č. Žopy
Jaromír Fuksa - Holešov
Karel Nesrsta - Holešov, č. Tučapy
Marie Ulrychová - Holešov
Marie Leciánová - Holešov
Eva Richterová - Holešov
Ludmila Mrhálková - Holešov
Rostislav Urban - Holešov
Rudolf Gába - Holešov
Milada Horáková - Holešov
Jarmila Blizňáková - Holešov, Všetuly
Marie Macháčková - Holešov, č. Količín
Anna Zapletalová - Holešov
Jan Herzán - Holešov, Všetuly
František Rosypal - Holešov, Všetuly
Josef Pecha - Holešov
Milada Čepešová - Holešov
Jiří Vlček - Holešov
Emílie Vrlová - Holešov
Karol Vass - Holešov
Josef Pospíšilík - Holešov
Jaroslav Adam - Holešov
Ludmila Solařová - Holešov
Narození
Kateřina Sedlaříková - Holešov
Erik Gabko - Holešov
Karolína Menšíková - Holešov, č. Žopy
Ela Sedláčková - Holešov
Adéla Dědičová - Holešov
Lukáš Vykoukal - Holešov, č. Žopy

KRÁTCE
Martinice ožijí a zkrásní.
Obec realizuje a chystá hned
několik investic
Martinice | Řadou nových investic se mohou
pochlubit v Martinicích. Obci se třeba podařilo
získat dotaci od Zlínského kraje na obnovu zeleně a chodníků na místním hřbitově. „Akce se
právě dokončuje a předpokládám, že ve druhé
půlce srpna bude hotovo,“ komentoval starosta Martinic Pavel Fiurášek.
Obec také získala dotaci na opravu dětského hřiště před školou. „Bude zde trampolína,
stolní tenis, skluzavky a pro dospělé posilovací
stroje,“ vyjmenoval starosta.
Obec byla z hlediska dotací úspěšná také
s projektem obnovy sakrálních památek.
Opravy se tak dočká kříž na hřbitově, smírčí
kříž před obcí a zvon v kapličce.
Také na moderní techniku se našly peníze.
Místní knihovna je vybavena internetem a lidé
se zde mohou volně připojit na wi-fi.

V Količíně oslavili konec roku
a vítali prázdniny

(roh)

Količín | Ukončení školního roku a zahájení
prázdnin na dětském hřišti v Količíně proběhlo
20. června. Již podruhé jsme se sešli na této
akci, která otevírá dětem 2 měsíce volnosti
a pohody. Děti si mohly opéci špekáček nebo
si pochutnat na pochutinách, co připravily
jejich maminky. Poněvadž většina navštěvuje
školku a školu v Rymicích, bylo připraveno
promítání z besídek a setkání, ve kterých
děti účinkovaly přes školní rok, a na závěr
zhlédly pohádku. Rodiče si popovídali o svých
plánech na prázdniny a snad si to všichni
pohodově užili ;-)

Radovan Kaňa
Úmrtí
Beáta Chmelařová - Holešov
Radomír Směšný - Holešov
Bohumila Halašková- Holešov
Lubomír Liška - Holešov
Marie Jančová -Holešov
Ludmila Jančíková - Holešov, č. Žopy
Vladimír Solař - Holešov
Jiří Kadlec - Holešov
Ludmila Urbičová - Holešov
Vladimír Novák - Holešov, č. Žopy
Zlata Chmelíková
- Holešov
Věra Šidlová - Holešov, č. Dobrotice
Peter Greguš
- Holešov
Vladimír Kvapil
- Holešov
Roswita Krejčí
- Holešov
Petr Ševela
- Holešov
Ivan Slovenčík
- Holešov
Alois Křižka
- Holešov
Vlastimil Tupý
- Holešov
Oldřich Piskoř
- Holešov
J. Medková
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SANITA CAR slaví už deset let na trhu
| JANA ROHANOVÁ
Holešov | Začalo to několika sanitkami, dnes
je to firma, která pokrývá celý region a pyšní se
ojedinělostí hned v několika oblastech své činnosti. Řeč je o společnosti SANITA CAR, s. r. o.
Poměrně nenápadná firma sídlí v holešovské Sušilově ulici za poliklinikou. „Byli
jsme tu ještě ve státním, v roce 1993 se zprivatizovala poliklinika a od září toho roku
jsme začali podnikat každý sám. To nás bylo
asi osm,“ vzpomíná na začátky podnikání
Alois Večeřa, jeden ze dvou nynějších jednatelů společnosti. Každý z živnostníků měl
tehdy jednu sanitku, ale s tím, jak kolegové
postupně odcházeli do důchodu a prodávali
svá stanoviště, bylo možné utvořit větší firmu. „Tři z nás jsme se tehdy dohodli, že založíme společnost s ručením omezeným,“
doplnil kolegu Vítězslav Rybář a dodal, že
v listopadu 2005. Tehdy podnikali společně
s kolegou Jiřím Bachnerem.
Uplynulo deset let a firma se stačila docela rozrůst. Z několika málo sanitek je dnes
bezmála třicet a stanoviště v Holešově SANITA CAR rozšířila navíc do Kroměříže a většiny měst a obcí regionu. Tak, aby byla přeprava
osob, a tak i pomoc, snadno dostupná.
„Na jaře 2006 jsme koupili dopravu v Kroměřížské nemocnici, provozujeme dispečink,
máme vlastní garáže a stanoviště. Vytvořili
jsme střediska ve Zdounkách, Střílkách, Kvasicích, Chropyni, Morkovicích nebo v Hulíně.
Máme pokrytou vlastně většinu regionu,“ vyjmenoval Večeřa.
Společnost se stále zabývá přepravou pacientů – především tou, kterou hradí zdravotní pojišťovna, ale získala také jako jedna
z mála smlouvu pro přepravu onkologicky nemocných do protonového centra v Mnichově.
Zabývá se repatriací – tedy převozem Čechů

Jednatelé společnosti - Vítězslav Rybář (vlevo) a Alois Večeřa.

z jiných států zpět do vlasti. To se týká především úrazů během zahraničních dovolených
v případech, kdy zdravotní pojišťovna takovouto cestu zpět do České republiky hradí.
„Jako jediní v regionu převážíme také infekční
pacienty,“ dodal Rybář.
Auta firmy SANITA CAR jsou k vidění také
na řadě sportovních a kulturních akcí. Pracovníci poskytují zdravotnickou asistenci třeba při
Rohálovské desítce a padesátce, spolupracují při Bikemaratonu Drásal, zajišťují asistenci
během Rusavské padesátky, westernu v Jankovicích, holešovském setkání veteránů, při
MOTO GP v Brně, během motokrosů nebo jezdeckých dnů.

Co se děje během prázdnin ve 3. Základní škole?
Holešov | Čilý pracovní ruch panuje o letošních prázdninách v prostorách 3. základní
školy v Holešově na ulici Družby. Zateplování
všech budov komplexu školy a s tím související rekonstrukční práce byly zahájeny již počátkem května.
Nejprve proběhly přípravné práce a poté
se již začala zateplovat celá budova C, kde
se nachází jídelna, družina, tělocvična a bazén. V další fázi vyrostlo lešení kolem spojovacích chodeb a auly školy. To všechno se
dělo ještě během školního roku, a proto musel být upraven a částečně omezen i přístup
do školy.
Během června jsme společnými silami vystěhovali všechen nábytek z druhého patra
budovy B, kde následně začala výměna oken
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a rekonstrukce stropů. Tyto práce již nemohly probíhat soubežně s výukou, proto žáci dostali vysvědčení o týden dříve a prodloužili si
tak prázdniny.
V červenci a srpnu obklopilo lešení celou
školu a pracovníci postupně zateplují budovy
a vyměňují okna. Všechno by mělo být hotovo
do konce prázdnin. V prvním zářijovém týdnu budou zaměstnanci školy uklízet budovu
B a připravovat učebny pro zahájení nového
školního roku.
Všichni pedagogičtí pracovníci v čele s novým panem ředitelem Ivo Junáškem se již těší
na svoje žáky, které s radostí uvítaji v pondělí
7. září v novotou prozářené škole.

Foto: Jana Rohanová

Nedávno byli takříkajíc ve správnou chvíli na správném místě při cyklistickém závodě
v Luhačovicích. „Stáli jsme u docela nebezpečného místa nedaleko Horní Lhoty. Byla to
asfaltová cesta, ale prudký sjezd a velice ostrá
levotočivá zatáčka. U ní plot a socha. Místo se
nám zdálo být hodně nebezpečné a měli jsme
strach, aby se zde něco nestalo. A bohužel stalo. Jednomu z cyklistů ustřelilo kolo, narazil do
obrubníku a přeletěl přes řídítka několik metrů mimo silnici. Jen o málo minul plot, sochu
a strom. Měl obrovské štěstí, že vyvázl jen s odřeninami. My jsme ho pak odvezli na stanoviště do Pozlovic, kde si ho převzal do péče lékař,“
popisoval Večeřa.

Sbírka pro psy
Spolek KAŽDÝ MŮŽE POMÁHAT pořádá
sbírku pro psy v nouzi – v srpnu a v září sbíráme deky a ručníky pro vybavení psích kotců.
Máte-li doma zbytečné textilie, věnujte je, prosím, opuštěným pejskům. Sběrným místem je
kavárna Cinema Café v Holešově, sbírka bude
probíhat do 15. 9. 2015. Každý může pomáhat

Alena Maťová

Holešovsko

CASTELLUM HOLEŠOV zve na hrad Pernštejn a Zelenou horu
V sobotu 5. září 2015 pořádáme již sedmý výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát
se chystáme navštívit hrad Pernštejn a poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Gotický hrad Pernštejn z poloviny 13. století stojí ve východním okraji Českomoravské
vrchoviny u osady Pernštejn, části městyse

Zahrádkáři výletovali
Holešovští zahrádkáři spolu s několika dalšími zájemci absolvovali 31. 7. zájezd po zahradách a zajímavostech Olomouckého kraje. Navštívili jsme zahradní centrum v Kostelci na
Hané, majitelka paní Marciánová nás provedla
krásně upravenou zahradou, pokračovali jsme
na hrad Bouzov a do loštického muzea tvarůžků. Hlavní naší zastávkou byly ovocné sady
Úsovsko, prohlédli jsme si hlavně jabloňové
výsadby, starší i ty nově vysázené na několika
desítkách hektarů, které byly nadkryty sítěmi
proti kroupám. Průvodcem nám byl sám pan
ředitel střediska ovocných sadů pan Ing. Horáček a celou naši výpravu zajímavě informoval
o pěstování, řezu a ošetřování těchto stromů.
Zájezd se všem 54 účastníkům líbil a i díky
majiteli a řidiči panu Šťastnému jsme krásně
a užitečně strávili jeden prázdninový den.
Vlasta Čablová

Srpen 2015

Nedvědice, který tvoří jeho podhradí. Pernštejn je řazen k nejvýznamnějším moravským
hradům. Je památkově chráněn, v roce 1995
byl prohlášen národní kulturní památkou.
Hrad je v majetku České republiky.
Na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou
se nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl roku 1994 zařazen na Seznam
světových kulturních a přírodních památek
UNESCO. Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Od loňského roku je areál poutního
kostela na Zelené hoře ve správě církve.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou, prosím, vyplňte, odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna
2015 spolu se zálohou 200,- Kč v Městském
informačním centru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. Odjezd bude v sobotu 5. září 2015 v 7. 30 hodin ráno z autobusového nádraží Holešov, návrat přibližně
v 19. 00 hodin.
Cena za zájezd - přepravu - bude činit 350,Kč za osobu. V ceně není zahrnuto vstupné do
památkových objektů. Nezapomeňte si s sebou
vzít občanský průkaz, případně průkaz ZTP.

----------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 5. září 2015 s cílem cesty
hrad Pernštejn a Zelená hora.
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………...
Adresa:…………………………………………….Telefon:……………………………….......
Počet osob, které přihlašuji: …………………………………………………………………
Záloha ve výši 200,- Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ……………………………….. Podpis:…………………………………
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Modeláři slavili padesát let svého klubu
Holešov | 17. ročník Čmelák model show, který byl pořádán v souvislosti s půlstoletím od založení LMK Čmelák Holešov, je již minulostí.
Přestože jsme se potýkali s tropickými vedry, která nabourala částečně program (vyhlídkové lety vrtulníkem, horkovzdušný balon
a motorový paragliding vzhledem k bezpečnosti provozu nemohly být realizovány), nemohli být návštěvníci letošního ročníku zklamaní.
Mimo ukázky špičkových velkých modelů
bezmotorových, motorových a elektromotorových mohli vidět nádhernou ukázku skutečného Čmeláka Z–37, který při zahájení dosedl na
modelářskou plochu a bylo provedeno společné foto s modely stejného typu.
V průběhu dne bylo možno mimo modely
zhlédnout ještě ukázku Mirka Rakušana na akrobatickém letounu Zlín 526, ukázku virníku
z firmy Nirvana a v neděli ukázku nádherného
motorizovaného větroně Arkus, kterou předvedl jeden z našich sponzorů Tomáš Fiala. Na
ploše se mohli návštěvníci akce a hlavně děti
osvěžit v bazénku nebo v bazénu whirlpool firmy Canadiana Zlín. Také velký stan splnil na
100 procent svou roli a stal se útočištěm návštěvníků, protože to byl jediný prostor, kde se
dalo ukrýt před horkým sluncem. I vzhledem

k tomu je potřeba před modeláři smeknout, že
dokázali v úmorném horku po oba dny předvádět své modely. Je jen škoda, že návštěvnost
byla menší než v minulých letech, ale ti, kdo
přišli, určitě nelitovali.
Děkujeme všem našim sponzorům, kteří se nemalou měrou zasloužili o to, že akce
mohla proběhnout, představitelům našeho
města, zastupitelům, radě a panu starostovi

Mgr. Rudolfu Seifertovi za podporu a účast při
zahájení. Na příští 18. ročník vás zve Ing. Miroslav Polášek předseda LMK Čmelák Holešov.
Miroslav Polášek
Firma StaniOn, s.r.o., Bystřice pod
Hostýnem, přijme do pracovního poměru zedníky, nástup možný
ihned. Kontakt: 773 69 0977

První ročník fotbalové soutěže ELKO ANO CUP zaznamenal úspěch

Holešov | Velký úspěch zaznamenal 1. ročník ELKO ANO CUPU v malé kopané, který se
konal v sobotu 11. července na místním hřišti Orel.
Celkově se akce zúčastnilo 12 družstev fotbalistů – a obrovský zájem byl znát hned při
jejich registraci. „Přihlášení probíhalo především na facebookovém profilu. Když jsme
možnost zapojit se zveřejnili, už asi za dvě hodiny jsme měli první zájemce,“ popsal zájem
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o turnaj jeden z organizátorů akcí Evelse Radek Doležel.
Družstva hrála 2 krát 12 minut, a to nejprve ve čtyřech skupinách po třech družstvech,
každý s každým. Následně z každé skupiny postupovala dvě družstva do play off, kde se rozhodlo o celkovém vítězi.
A kdo byl nakonec nejlepší? První místo získal překvapivě po vítězném penaltovém
rozstřelu Přílepy team, druhý skončil domácí

FC Džojstyk Holešov, třetí Zbyňa Team a na
čtvrté příčce byl 1. FC Rytmice.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Ben
Šuba, nejlepším střelcem Milan Belant a nejlepším hráčem turnaje Filip Štěpánek.
„Není asi úplně důležité, kdo zvítězil, ale že
se akce podařila. Těšíme se už na příští ročník
a doufejme, že zájem o účast bude minimálně
na letošní úrovni,“ přeje si Doležel.
Jana Rohanová

Holešovsko

Holešovský thajský box exceluje ve světě
Holešovský oddíl sklízí úspěchy.
Své želízko má i mezi špičkou.
Praha, Holešov | 19. června se v Praze
uskutečnilo finále Mistrovství České republiky v Muay Thai (thajském boxu). Za holešovský oddíl SKP se do tohoto finálového kola
ve váze do 76,2 kg nominoval Petr Kučerka,
19letý čerstvý maturant střední policejní školy v Holešově.
Kučerka v této sezóně 2014/2015 získal
v tabulce své váhové kategorie největší počet
bodů a jako jediný v této váze absolvoval nejvíce kol tohoto mistrovství. Na slavnostním galavečeru, kde se udělovaly pásy pro mistry České
republiky, se ještě naposledy postavil za holešovský klub do ringu, kde se střetl se soupeřem
z Chorvatska, který momentálně trénuje v Rakousku pod trenérem Davidem Keclikem (2x
vítěz prestižního turnaje Souboj titánů). Kučerka předváděl vyzrálý thajský box, při kterém využíval všechny techniky, které Muay
Thai nabízí – bojoval kopy, koleny i lokty,
chytře boxoval a po třech kolech vítězí zaslouženě 3:0 na body.
Pokud se ohlédneme celkově za sezónou
2014/2015, vybojoval náš klub tyto úspěchy:

Petr Kučerka - vítěz ligy ČSFU (Český svaz
fullcontactu) do 75 kg muži – pravidla K1

říjen 2014

David Dubský – mistr ČR ČSFU do 81 kg junioři – pravidla K1

září 2014

listopad 2014

David Dubský - vítěz ligy ČSFU (Český svaz
fullcontactu) do 75 kg junioři – pravidla K1
(pouze jedno koleno v klinči, bez loktů)

David Dubský – vicemistr světa WKF (World
kickboxing federation) do 81 kg junioři – pravidla K1

prosinec 2014
Jaromír Kaňa – vítěz na Skiff Gala Fight
Žebrák do 81 kg muži – pravidla K1
Bohdan Viytyuk – vítěz na Skiff Gala Fight
Žebrák do 67 kg muži – pravidla K1

červen 2015

Petr Kučerka – mistr ČR CMTA (Czech
Muay Thai Association) do 76,2 kg muži – pravidla Muay Thai (kolena, lokty ANO)

Mgr. Petr Osokin, trenér klubu

Bramborová medaile v kopané patřila v Rožnově městu Holešov
Rožnov pod Radhoštěm -| I uprostřed parného léta probíhá řada sportovních akcí a jednou z nich byl mezinárodní turnaj v malé kopané Letní valašský Cup, který se konal již
podruhé. V sobotu 18. července se do fotbalového areálu v Rožnově p. R. sjelo 11 dívčích fotbalových týmů z České republiky, Slovenska a Polska a cílem všech bylo odvézt si palmu vítězství.
Dívčí fotbalový klub Holešov se této akce
zúčastnil poprvé a jen kousek štěstí chyběl
k zisku některé z medailí; bohužel dva nevydařené penaltové rozstřely odsoudily děvčata
k bramborové příčce.
Přitom začátek turnaje se Holešovankám
vydařil – nejdříve přesvědčivě porazily béčko
Rožnova 3:0 (2 Sára Illéšová, 1 Adriana Ševčíková) a poté zvítězily ve vyrovnaném utkání
nad Svatym Jurom (SR) 1:0 (Illéšová). V dalším
střetnutí prohrál DFK s pozdějším celkovým vítězem 0:1 – tým Kopačky, vedený velezkušenou
Zdenou Skupinovou, dokázal vsítit jeden gól
a přes řadu šancí soupeře vítězství uhájil. Poslední zápas ve skupině odehrála děvčata proti
juniorkám Beluše a vysoko zvítězila 5:0; v tomto zápase poprvé za tým žen skóroval benjamínek Holešova 12letá Karolína Smýkalová –
a trefila se hned dvakrát.

Srpen 2015

Ve čtvrtfinále – sice po nepřesvědčivém
úvodu – zvítězil Holešov nad domácím áčkem
3:1 brankami Sáry Illéšové (2) a Gábiny Lipkové (1) a poté se opakoval zápas ze skupiny proti Svatemu Juru – DFK vedl gólem Lipkové
a již měl nakročeno do finále, ale po zbytečné
chybě obrany soupeř vyrovnal a přes obrovské
množství šancí již Holešov neskóroval. Penaltový rozstřel byl nekonečný a teprve v sedmé sérii

minula naše hráčka branku a radoval se soupeř.
V utkání o 3. místo s Vítkovicemi se vše opakovalo – DFK nedokázal proměnit žádnou ze
svých šancí a při penaltách opět zklamal; přitom
skvěle úřadovala v brance i při střelbě Gábina
Lipková, ale k bronzu ani tento výkon nestačil.
Hlavním důvodem nemedailového umístění bylo neproměňování šancí útočnic a pevné
nervy soupeřů při penaltách, ale tak to ve sportu a v kopané obzvláště chodí.
V celku DFK podaly spolehlivý výkon v extrémním vedru všechny hráčky a patří jim za
něj velké poděkování a pochvala – počasí totiž
bylo na hranici regulérnosti a všechny hráčky se
s ním dokázaly vypořádat; nicméně nejvíce se
dařilo Sáře Illéšové, Terezce Pospíšilíkové, Zitě
Pospíšilové a Katce Kasalové v brance. Pořadatelům patří dík za vydařenou akci stejně jako
rodičům, kteří nás při turnaji osobně podpořili a nezbývá než si přát co nejlepší výsledek při
dalším fotbalovém klání.
DFK Holešov: Katka Kasalová, Zita Pospíšilová, Míša Fojtová, Karolína Kozlanská, Veronika Víznerová, Terezka Pospíšilíková, Sára
Illéšová, Adriana Ševčíková, Gabriela Lipková,
Kristýna Zichalová a Karolína Smýkalová.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Návštěva ministra v Holešově a Všetulích

V úterý 28. července 2015 navštívil Holešov ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman. Jeho cestu a program naplánovala a zorganizovala MO KDU-ČSL v Holešově.
V pravé poledne ho na orelském hřišti přivítali
zástupci MO, křesťanské Tělovýchovné jednoty
Orel a spolku Všetuláci sobě. Po společném obědě v restauraci Kanada, kde se seznámil s činností a situací holešovské KDU-ČSL, navštívil
pan ministr krátce Městský úřad, tam se setkal
s představiteli města. Pohodlný kočár a nádherné spřežení koní pana Loučky odvezly vzácného hosta do Všetul, kde ho za účasti Všetulanů

přivítali krojovaní chlebem, solí a sedmdesátiletou slivovicí ze zdejší pálenice. Spolek Všetuláci sobě pana ministra seznámil se svými
plány znovu vybudovat všetulskou kapličku
a obnovit folklorní tradice. Milý host byl nadšen z prezentace spolku, z jeho akcí obohacujících kulturní život města a přínosem k uchovávání kulturního dědictví budoucím generacím.
Po návratu ze Všetul jsme panu ministrovi ukázali farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jeho
postupné restaurátorské práce na bočních oltářích a Černou kapli - pohřební kapli hrabat Rottalů a Bruntálských z Wrbna. Stihli jsme také

představit i neméně hodnotný filiální kostel
sv. Anny s mnoha památkami na řád trinitářů, který zde kdysi působil. Na závěr svého pobytu v Holešově se pan ministr spolu s dalšími
významnými hosty, mj. i J. E. velvyslancem státu Izrael Gary Korenem, zúčastnil pietního aktu
v obřadní síni židovského hřbitova, který byl
vzpomínkou na 253 obětí židovského původu
z Holešova, které zahynuly v rámci holocaustu.
Na holešovském zámku se pak za jeho přítomnosti uskutečnilo slavnostní zahájení 15. ročníku
Festivalu židovské kultury Ha-Makom.

Spolky Všetuláci sobě a TJ Orel

Další oběť holešovských přechodů! Bude už poslední (pane starosto)?
Je ráno krátce po půl sedmé 7. 7., křižovatka
Palackého, Nerudova a Grohova. Lidé jdou do
práce. I přes zavřené okno mé kanceláře v prvním patře slyším tupou ránu a žádné skřípění
brzd. S obavami vyskočím k oknu a před očima
mám jako na dlani další tragickou scénu této nešťastně řešené křižovatky. Na zemi asi 50 metrů od přechodu leží paní bez známek života. Naráz ticho, rozbíhají se nekonečně dlouhé vteřiny,
které ukončuje příjezd záchranných vozů.
Právě takových situací jsou obyvatelé okolí křižovatky častými svědky. Auto přehlédne
chodce. Stavebně technické řešení je v rozporu
s normou. Proto již před desíti lety jsem tehdy
jako místostarosta začal řešit dopravní situaci a parkování ve městě. Výsledkem mé snahy
byla studie dopravní situace ve městě, bylo navrženo stavebně technické řešení křižovatek
u gymnázia a u „Tacla“, která řešilo i bezpečnost
chodců, odklon dopravy z centra města „malý
obchvat„ po Tovární ulici, řešící mj. výjezd od
Alberta i příjezd do průmyslové zóny. Bylo vydáno stavební povolení a dokonce sepsána dohoda s krajským úřadem o financování. Nové
vedení města však vše zavřelo do šuplíku a Holešovu zůstal dopravou přetížený střed města,
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Foto: Pavel Karhan

nevyhovující přechody a samozřejmě s tím související nehody. Na základě toho pak koncem
roku 2012 vyzval Dopravní inspektorát PČR
město k řešení. Jako opoziční zastupitel jsem
tenkrát několikrát vyzýval vedení města situaci
řešit a hotové projekty oprášit. To se však schovávalo za alibistická tvrzení, že komunikace je
krajská a nebude investovat do cizího majetku.
I přes skutečnost, že přechod je součástí komunikace pro pěší - chodníku, který je města.
Proto zastupitelé KDU-ČSL hned na prvním jednání tohoto roku navrhli usnesení, které ukládá zvýšit bezpečnost přechodů. Zastupitelstvo ho většinou přijalo. Zdálo by se, že je

věc vyřešena, ale nejsem politickým nováčkem,
abych nevěděl, že zvláště v Holešově není vyhráno. Město vypracovalo několik variant řešení.
Místo toho, aby křižovatky byly vyřešeny co nejrychleji a nejlevněji, a to i provizorním řešením
pomocí vodorovného dopravního značení, tak
vznikají nákladná řešení. Na místo odstranění
nejvážnějších problémů se vymýšlí např. kruhový objezd na křižovatce tvaru T v ulici Palackého
a 6. května. Nákladná stavba znemožní obnovení vjezdu zemědělcům v tomto místě na svá pole
a bezpečnosti chodců nepřidá. Dalším takovým
„kouskem“ je plánovaný kruhový objezd u Hitra. Takové akce město dělá i přes negativní stanovisko Správy silnic a dálnic Zlínského kraje,
které je za důležité nepovažuje. Peníze, které
se takto zbytečně vynaloží, budou samozřejmě
chybět jinde.
Proto vyzývám vedení města: neschovávejte
se za svá oblíbená slova „Musí se to řešit“ nebo
„Řešíme to“ ale Vyřešte to! A to bez odkladu
a jednou provždy. Vždyť zdraví a životy lidí jsou
penězi neocenitelné a nenahraditelné! Další nehoda se může stát kdykoliv znovu. A přes přechody chodíme všichni.
 Ing. Pavel Karhan, zastupitel KDU-ČSL

Holešovsko

PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Prošli Středozem i Hedvábnou stezku
Dva červencové týdny ve dvou turnusech
prožili holešovští skauti a skautky na vlastnoručně postaveném táboře ve vojenském újezdu Libavá. Kluky táborový duch vedl po Hedvábné stezce až do Číny. Holky se inspirovaly
Pánem Prstenů a vydaly se k Hoře osudu do
Mordoru.
„Táborem se zničehonic rozlehl hrozivý křik a na okraji lesa se objevila strašidelně
vyhlížející skupina skřetů. Nenechaly jsme se
vyděsit ani překvapit. Však nás Gandalf toho
rána varoval, že se skřeti blíží a chtějí zaútočit
i na naše město. Rozhodly jsme se, že jej nedáme bez boje. Jedna za všechny, všechny za
jednu jsme nakonec zvítězily a mohly se vydat vstříc dalšímu dobrodružství na naší cestě
Středozemí,“ popisuje táborové dobrodružství
skautka s přezdívkou Vlk.
Bez pořádné etapové hry si skauti nedokážou tábor představit, ale není to jen o ní. Sotva
začnou prázdniny, zabalí batohy a vydávají se
na zelenou louku, kterou z jedné strany lemuje
les a z druhé potok. „Je to podívaná, kterou ve
městě nenajdete. Postavit musíme nejen tradiční podsadové stany, ale také velký hangár –
jídelnu, latríny, umývárnu a především kuchyni,“ vysvětluje hlavní vedoucí Pavel Šťastný.

Co si skauti sami nepostaví, to na táboře nemají. A stejné je to i s ostatními věcmi:
je šest hodin ráno a služba se snaží rozdělat
oheň v kamnech, aby byl ke snídani teplý čaj.
Po snídani vyráží dva skauti na nákup do nedaleké vesnice a ostatní zatím škrábou brambory k obědu. Čím rychleji to zvládnou, tím více
času bude na hraní – třeba na oblíbený lakros
a baseball.
„Odpoledne vyplňujeme různě, například
dnes vyřezáváme lodičky z borové kůry a pouštíme je v potoce. A protože je pořádný hic, naskákáme do něj i my,“ vypráví Šťastný. Před
mytím a večeří musí všichni pro dřevo, aby

bylo v kuchyni čím topit, a za odměnu mohou
na táborové prolézačky – lanové lávky. „Je to
cvičení koordinace a vzájemným jištěním posilujeme důvěru i zodpovědnost za druhého,“
odkrývá vedoucí dívčího oddílu Daniela Vošahlíková, co se skrývá za oblíbeným programem. Táborem se už ale linou tóny večerky se
slovy zapad den, slunce svit. Spát skauti chodí ještě za šera, tedy pokud je zrovna nečeká
noční cesta pouští nebo nemusí porazit přízrak
Prstenu.
Příští léto to můžeš zažít s námi. Více informací na junak.zholesova.cz.
Skautky a skauti Holešov

Svatoanenskou pouť „ozdobila“ stará schola rytmickými písněmi

V neděli 26. července si holešovská římskokatolická farnost připomněla svátek sv.
Anny. Jelikož byly oba zdejší kostely vysvěceny na svátek této světice, uskutečnily se v nich
v tento den tematické prohlídky a v kostele
sv. Anny sloužil dopoledne holešovský děkan
Mgr. P. Jerzy Walczak slavnostní poutní bohoslužbu, kterou ozdobila nadšeným zpěvem
a hudebním doprovodem „stará schola“ pod
vedením sbormistrů Mgr. Jana Kotase a Mgr.
Věry Škrabalové. Její členové se sjeli do Holešova z různých míst naší vlasti. Mnozí ze zpěváků této scholy začali zpívat v kostele již téměř
před 30 lety, kdy se tím s mladistvým elánem
vystavili riziku perzekuce tehdejšího ateistického režimu. Již tenkrát v dětském věku přinášeli lidem v kostele veselé melodie a neotřelá

Srpen 2015

slova a brzy s nimi zpíval rytmické duchovní
písně celý kostel. Z původních skupinek křesťanské mládeže, které zpívaly na svých setkáních a výletech s kytarou, začaly vznikat v kostelích scholy, které postupně rozšiřovaly svůj
repertoár od folkových písní k rytmickým písním duchovním. Atmosféra křesťanských schol
a skupin té doby byla neopakovatelná. Směs
naivity a upřímné zbožnosti, touha být spolu
a chválit Pána a zároveň se třeba i blýsknout
před vrstevníky, donekonečna a přitom se stále stejným nadšením obehrávané songy, svoboda prožívaná v nesvobodě… Mnoho z této
atmosféry přešlo i do písní našich autorů. Průkopnickému nadšení mladých lidí neodolali
ani někteří skladatelé a věnovali jim své skladby. Jednou z nejkrásnějších a nejvroucnějších

mešních skladeb se stala např. Truvérská mše
našeho vynikajícího skladatele Petra Ebena,
jejíž část uvedla holešovská schola u sv. Anny
v r. 1970 jako jednu z prvních duchovních
skladeb.
P. Walczak ve své promluvě připomněl pohnutou historii kostela sv. Anny a také zdůraznil, co je skutečná pouť: Je to směřování někam – k cíli a rozmnožování dobra. Užitečná je
ta duchovní stránka, nikoliv ty pouťové atrakce
– kolotoče, houpačky, cukrová vata a další známé i neznámé druhy atrakcí. Na poutě se vypravujeme s různými úmysly – např. poprosit
za rodinu, za děti, za církev, za stát, udělat něco
mimořádně dobrého.
Poutě mají svůj význam. Ta letošní u sv.
Anny přinesla jejím účastníkům kromě jiného
hodně radosti z krásné, mladé a svěží duchovní
hudby přednesené scholou se strhujícím muzikálním zanícením. Účinkujícím se v závěru
poutě dostalo vřelého poděkování pana děkana P. Walczaka a zaslouženého dlouhotrvajícího potlesku poutníků.
Pokud ještě nemáte ve svém kalendáři plán
na příští prázdniny – tak si na poslední červencovou neděli poznamenejte - pouť ke svaté
Anně. Zpěváci a hudebníci holešovské scholy
si slíbili, že ani napřesrok v Holešově na pouti
nebudou chybět!

Ing. František Rafaja,

člen holešovské scholy v r. 1970
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V Tučapech měli hody. Po pětadvacáté
Holešov | Poslední červnovou sobotu se již
po 25. konaly tradiční Petropavlovské hodové
slavnosti v Tučapech.
Sobotní program byl zahájen za velmi početné účasti občanů o půl jedenácté mši svatou,
kterou sloužil holešovský kaplan v areálu zahrady mateřské školy. Po skončení bohoslužby se občané přesunuli do kulturního domu.
Zde byl přichystaný slavnostní oběd s menším
občerstvením. K příjemné atmosféře přispěla
i živá dechová muzika, při které si lidé pěkně
zazpívali.
Odpoledne se program přesunul do areálu fotbalového hřiště. Vše zahájili holešovští hasiči ukázkou zásahu při vyprošťování
osoby z havarovaného automobilu. Střelba
z luku na přesnost a hod lasem na dřevěného koně byly z dalších připravených atrakcí nejen pro děti. Velká skákací trampolína

a projížďka na koni a poníku měly u dětí největší úspěch.
Kolem čtvrté hodiny byl rozehrán již tradiční turnaj ulic v malé kopané, který poprvé
po sedmi letech vyhráli Trňáci.
Dále pak proběhla ukázka ovládání bičů
nazvaná Sheriff a jeho biče.
Na závěr sportovního odpoledne proběhlo losování tomboly, kde bylo možno vyhrát
poukaz na wellness pobyt nebo poukaz na poznávací zájezd. Celý den byl ukončen večerní
rockotékou.
Tímto bych chtěl poděkovat SDH Tučapy,
TJ Sokol Tučapy, MS Háje Tučapy-Bořenovice
a OV Tučapy a všem občanům, kteří pomáhali
s přípravami a organizací celé akce.

Zábavy se dočkaly i děti.

Foto: archiv OV Tučapy

Zdeněk Chytil, předseda OV Tučapy

Prázdninové dobrodružství s Křemílkem a Vochomůrkou
Holešov | Ve druhém
prázdninovém týdnu se
v Mateřském centru Srdíčko Holešov sešla parta 17 šikovných dětí, které
prožily prázdninové dobrodružství s Křemílkem
a Vochomůrkou. Prostředí
mateřského centra a blízkého okolí poskytlo ideální
podmínky pro práci s dětmi předškolního věku, na
něž byly aktivity zaměřeny.
V průběhu týdne si
děti zasadily semínka
a pozorovaly, jak vyrůstají malé rostlinky, upekKamarádi Křemílka a Vochomůrky. 
ly výborné muffiny, v záchování, připomněly si zásady správného
mecké zahradě hledaly poklad, zařádily si
stolování, učily se samostatnosti i vzájemv plaveckém bazénu a zahrály si mnoho her
né spolupráci. V závěru týdne si děti odnesa soutěží. Ale učily se také správnému sezely složku pařezové chaloupky, ve které měly
ní při práci, upevňovaly si základy slušného

uloženy své zdařilé výtvarné práce a pracovní listy.
Snad při prohlížení fotek
z fotogalerie na webu srdicko.estranky.cz budou
rády vzpomínat na pěkné
prázdninové chvíle strávené v mateřském centru.
Ráda bych poděkovala za organizaci a přípravu
vedoucí Mateřského centra Srdíčko paní E. Fuksové a J. Byjové a velkou
oporou nám byly i dvě šikovné studentky M. Fuksová a A. Hendrychová,
které získávaly nové zkuFoto: MC Srdíčko
šenosti při práci s dětmi
díky prázdninové brigádě. Na další vzájemná setkávání s dětmi i rodiči se těší za kolektiv Mateřského centra Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková.

Výsadkoví veteráni uspořádali zájezd. Viděli opevnění i elektrárnu
Holešov | V pátek 24. července ráno odjely mikrobusy s členy Klubu výsadkových veteránů
Holešov do Králíků na prohlídku vybraných objektů čs. opevnění. První zastávka byla u pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, který nás upoutal výrazným nápisem „Byli jsme a budeme“.
Srub patří mezi lépe zachované těžké objekty
v této oblasti. Kromě prohlídky interiéru s fundovanými průvodci jsme si se zájmem prohlédli
expozici muzea čs. opevnění, která je v prostorách srubu instalována. S dojetím jsme postáli
před památníkem četaře Arnošta Hrady, který
byl zástupcem velitele srubu. Při nucené evakuaci a vyklizení čs. opevnění odmítl svoji pevnost opustit a v noci 3. října 1938 se smrtelně
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postřelil. Tato událost je nesmazatelnou připomínkou odhodlání příslušníků čs. armády bránit
republiku s nasazením svých životů.
Naše další zastávka byla u dělostřelecké tvrze Hůrka, která představuje jeden z pilířů čs.
opevnění z let 1935–38. Je tvořena mohutnými bojovými objekty (sruby) v nejvyšší odolnosti a rozsáhlým podzemním systémem chodeb
a sálů hluboko ve skalním masivu. V současnosti je největším objektem čs. opevnění přístupný
veřejnosti. Při jeho prohlídce jsme v podzemí
nachodili více než dva kilometry.
Další cíl našeho zájezdu byla exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která je řešena jako podzemní dílo a patří jí tato tři

„nej“: největší reverzní vodní turbína, největší spád a největší instalovaný výkon. Doprovázel nás opravdu znalý odborník. Kromě úvodní přednášky a informačního filmu jsme zhlédli
přístupnou část podzemní elektrárny, prošli se
po obvodu horní nádrže, odkud jsou překrásné
výhledy na velkou oblast Jeseníků, a pak jsme se
zastavili k dalšímu výkladu u dolní nádrže. Zcela
právem se tato elektrárna zařadila v roce 2005
mezi 7 největších divů Česka.
Zájezd předčil všechna naše očekávání. Poděkování za možnost organizovat takové akce
patří Zlínskému kraji i městu Holešov, které naši
činnost podporují.

Vl. Lochman

Holešovsko

Indiáni z TYMY vyzkoušeli i potní chýšku

Podhradní Lhota | Už po několikáté se ve
stanovém táboře v Podhradní Lhotě konaly tábory Indiánskou stezkou a Léto s tancem, které
pořádalo SVČ – TYMY.
V letošním roce jsme plnili úkoly, které
nám ze svých vizí předal náš Bílý Kůň. Naším
cílem bylo putovat za pokladem našich předků.
Všichni malí i větší indiáni jsme si osvojili nejen některé indiánské zvyklosti, ale také jsme
se naučili několik táborových dovedností, a co

je nejdůležitější, poznávali jsme přírodu a také
sami sebe. Bledé tváře - tanečnice s Olinkou každý den poctivě trénovaly různé taneční styly
a připravovaly se na závěrečný program. Společně s indiány se také naučili Country tanec
a oblíbený tanec na rozcvičce „Kesy Kenem“.
Děvčata se zapojila také do části indiánského
programu.
Mezi nás táborníky se během tábora přijelo
podívat několik zajímavých hostů, kteří se nám
pokusili předat své znalosti a dovednosti a za
to jim patří velký dík. Tradičním hostem na táboře byl pan Zdeněk Patík z BESIPu, který měl
pro nás nachystaná kola – „plechové mustangy“
a překážkovou dráhu. Velmi zajímavá byla večerní setkání. Jednak s hvězdáři z Valašského
Meziříčí, kteří nám povídali o planetách (škoda, že jsme společně s nimi nemohli pozorovat noční oblohu, protože právě ten večer, kdy
přijeli, bylo zataženo). Ale velmi příjemné bylo
také bubnování s našimi kamarády Radkem
a Lukášem. Přijel mezi nás i kouzelnický šaman
Radekr, který nás naučil dokonce několik jednoduchých kouzel. V průběhu tábora jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých věcí ze života indiánů, naučili jsme se tance, zpívali indiánské
písně, zahráli si lakros, pobývali jsme v teepee,
vařili v přírodě a vyzkoušeli jsme si také potní chýšku. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily

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 na tělocvičnu lze využít dle předchozí
telefonní 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 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

Srpen 2015

ZVEME VÁS
SRPEN
30. 8. Loučení s prázdninami - od 15.00 na Holešovském zámku, hry, soutěže, skákací hrad
ZÁŘÍ
8. 9. Den otevřených dveří u Debrujárů – od 14.
30 do 16.30
9. 9. a 10. 9. Den otevřených dvěří na ul. Pivovarská č. 1419 – od 10.00 do 17.00
10. 9. Den otevřených dveří ve výtvarné dílně –
od 14.30 do 16.30
12. 9. Otevřený domeček TYMY – od 10.00 do
12.00 a od 15.00 do 18.00, informace ke kroužkům, přihlášky, hrad zdarma
26. a 27. 9. Den otevřených dveří na modelové
železnici, školní ulice Holešov, hlavní sál, sobota od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00, neděle od 9.00 do 12.00
LÉTO S TYMY 2015
Ještě se můžete hlásit na tábory v kanceláři
TYMY. POČET MÍST OMEZEN!!!
POBYTOVÉ TÁBORY
17. 8. – 21. 8. Keramický ateliér v přírodě na
Zubříči (2.490,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
17. 8. – 21. 8. Tanečně sportovní tábor v Sazovicích (2.100,-), IN-LINE bruslení v TYMY
(2.190,- + 500,- vypůjčení bruslí + chráničů),
Letní kouzelnická škola (1.290,-), 24. 8. – 28.
8. U nás v TYMY (1.190,-)

„bojovky v lese“, nadšení jsme byli také z lanových aktivit a všech sportovních soutěží. Velmi
příjemným zážitkem pro všechny byly večerní
táborové ohně s povídáním, písničkami a také
jsme zde poslouchali příběhy ze života indiánů,
které nám předčítali naši náčelníci. Vyvrcholením celotáborové hry byla výprava na Tatanku
/bizona/. Podařilo se nám skolit celkem sedm
bizonů, což byl velký úspěch, který jsme společně velmi oslavili. Závěrečná táborová noc byla
plná dobrodružství, povídání a emocí. Vydaly jsme se všechny kmeny společně po světlech
k jeskyni, která skrývala poklad našich předků.
Tento poklad hlídal strážce a před jeskyní nás
očekával šaman. Ten postupně jednotlivé kmeny pouštěl do jeskyně k pokladu. Nejdříve měl
právo navštívit jeskyni kmen Zelení vlci se svou
náčelnicí Malým vorvaněm. Tento kmen si společně s kmenem Růžové zebřičky s náčelnicí Vychytralým zajícem vedly nejlépe. Ale také členové kmene Bakačové s náčelnicí Hladovým vlkem
byli moc šikovní. Z rukou šamana všichni obdrželi pamětní amulety a také nám předal několik
cenných rad do života. Všichni jsme si před jeskyní také připomněli naše letošní heslo: Najdešli přítele, najdeš poklad. Každý z nás si na táboře
našel svého kamaráda, a proto jsme z tábora odjížděli obohaceni o nově vzniklé přátelství.

Účastníci tábora

Léto v pohybu bylo akční
Holešov | Městský tábor Léto v pohybu holešovského volnočasového střediska TyMy byl
určen především těm, kteří chtěli zažít mnoho dobrodružství a poznat tradiční i neobvyklé sportovní aktivity „z pohodlí domova“. Děti
absolvovaly pestrý celodenní program, jehož
součástí byl stolní tenis, kulečník, badminton, florbal, basketbal, kopaná, volejbal, ringo, minigolf, frisbee, tanec a hlavně běh. Středa vyvrcholila závodem v orientačním běhu.
Ale to není jen tak vyběhnout s mapou v ruce
do terénu. Nejprve se bylo potřeba na tuto náročnou sportovní disciplínu řádně připravit.
Pan trenér Žaludek dětem vysvětlil, jak se čte
v mapě, co znamenají jednotlivé značky, jak
se orientuje podle světových stran, jak se probíhá kontrolami a jaká je historie tohoto sportu. A co my víme, třeba někoho z našich táborníků orientační běh chytne natolik, že se
tomuto v současnosti neprávem opomíjenému sportu začne věnovat.
Ve čtvrtek se děti vypravily na výlet do Zlína,
kde prošly stezkou zdraví pod Tlustou horou
a pátek se nesl v rytmu hudby – na řadu přišly
trampolínky s Olinkou a break dance s Edou.
Ale nejen sportem kluci a dívenky žili třetí
prázdninový týden, přišel za nimi i kouzelník
Radek Šimčík, který je naučil pár triků ze svého repertoáru.

Barbora Winklerová
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Vydařený den na kole v Americkém parku
Hledáte chladivou oázu klidu v parných
letních dnech? Chcete relaxovat v přírodním
prostředí s klidně spícími dětmi v kočárku či
s dětmi hledajícími aktivity typu dopravní hřiště či travnatý zelený park? Pak vězte, že všechny tyto možnosti vám skýtá holešovský Americký park. Parta nadšenců ze spolku Proud
v čele s Bc. Jakubem Nevřalou dokázala v uplynulých letech udělat ze zpustlého a neudržovaného, keřovými nálety zarostlého místa s neupraveným okolím pomníku a s pověstí prostor,
navštěvovaných především v podvečer problematickými skupinami osob skvělý relaxační
kout pro všechny věkové skupiny Holešovanů.
O výše zmíněném se mohl přesvědčit každý návštěvník akce Den na kole, pořádané v sobotu
1. srpna 2015 spolkem Proud v areálu parku.
Program, přichystaný pro všechny věkové kategorie, obsahoval např. jízdu zručnosti (které se účastnili všichni jezdci s přilbou na hlavě), skákací hrad či prohlídku vozidla městské
policie, vše určeno pro nejmenší návštěvníky;
k vidění byla dále videoprojekce BESIPU či
unikátní nádherný veterán TATRA 603, dospělí návštěvníci mohli soutěžit v hodu pneumatikou, zopakovat si základy první pomoci či

se jen kochat pohledem na pohodovou atmosféru a spokojené návštěvníky.
Co je nutné k realizaci podobné akce? Je
třeba najít nositele základní ideje (co a proč
budeme dělat), přesvědčit další stejně naladěné známé a přátele že to, co konáme, má smysl; vytvořit funkční formu např. spolku a získat
finanční prostředky – takový je princip spolkové činnosti obecně. Spolek Proud má za sebou
několikaleté působení a po sobotním úspěšném Dni na kole lze říci, že jde o aktivity velmi

vydařené s výrazným pozitivním přínosem pro
město Holešov a jeho obyvatele. Lze si jen přát,
aby další vývoj stavu Amerického parku (dnes
patří mezi jeho největší bolístky např. havarijní stav chodníků či laviček) a činnost spolku
Proud byly co nejvydatněji a koncepčně podporovány městem Holešov.
Přeji vám krásné dny v Americkém parku
či na jiném klidném místě Holešova.
Mgr. Svatava Ságnerová,
zastupitelka města Holešov

Mateřské centrum Srdíčko chystá a připravuje v novém školním roce...
Z celého srdce Vás a Vaše ratolesti zveme
do Mateřského centra Srdíčko v Holešově.
V novém školním roce otevíráme své prostory 1. září. První dny - 1., 2. a 3. 9. bude otevřeno pro veřejnost vždy od 8 do 12 hodin
a vstup bude zdarma!!! Můžete si přijít prohlédnout vybavené herny a cvičebny, seznámit se s nabídkou pravidelných kurzů, které
jsou určené pro děti od narození do předškolního věku a pro těhotné ženy, pokud budete
mít zájem, můžete se v těchto dnech i přihlásit.
V kurzech cvičíme, malujeme, zpíváme, hrajeme si, poznáváme, učíme se - podporujeme
rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Některé programy probíhají pouze za
účasti rodičů nebo prarodičů, jiné jsou určeny
pro předškoláky samotné. MATEŘSKÉ CENTRUM JE TU PRO CELOU RODINU. TĚŠÍME
SE NA VÁS.
MC Srdíčko se nachází v ulici Školní 1582,
tel. 573397163. Všechny aktuality najdete na
webových stránkách: www.srdicko.estranky.
cz, do kurzů se můžete přihlašovat telefonicky, osobně v kanceláři MC nebo elektronicky:
m.c.srdicko@seznam.cz. Provozní doba MC od
7. září je od pondělí do čtvrtka následující:
pondělí 8 - 18 hodin, úterý 8 - 18, středa 8 - 12,
čtvrtek 8 - 12. V pátek je pro veřejnost zavřeno.
Pro nejmenší děti od tří do osmnácti měsíců jsou určeny kurzy Hrátky s batolátky - pohybové hry s kojenci a batolaty. V tomto kurzu
respektujeme vývojové fáze dítěte, proto děti
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rozdělujeme podle věku do skupin v max. počtu 7 dětí. Tento kurz bude probíhat každé úterý dopoledne.
Na Hrátky s batolátky navazují kurzy rytmicko-pohybové výchovy Kolo, kolo mlýnské
věnované rodičům a dětem od osmnácti měsíců do čtyř let. Od září bude tento kurz obohacen o prvky pedagogiky Montessori (především
praktický život). Kurz bude obsahovat blok lidových říkadel, písní, tanečků a her a také práci ve speciálně upraveném prostředí. S tímto
kurzem se můžete konkrétně seznámit první týden v září, kdy je zdarma otevřeno. 1., 2.
a 3. 9. vždy od 9 do 11 hod. vám vyškolená lektorka tento kurz osobně představí. Tento kurz
bude ve školním roce probíhat každou středu
dopoledne a i zde budou děti rozděleny do věkových skupin.
Pro rodiče, kteří rádi cvičí se svými dětmi anebo je chtějí vést k nutnosti pravidelného pohybu, nabízíme kurz Cvičení pro čiperky,
ten bude probíhat každé pondělí dopoledne
v tělocvičně TyMy a je určen pro děti od 2 do
4 let. S dětmi od 2 let se můžete také přihlásit do podzimního kurzu plavání Pulčíci, kde si
užijete s dětmi spoustu zábavy a her při práci s plaveckými pomůckami. K výuce využíváme velký i malý bazén ve Sportcentru Holešov.
Kurz bude probíhat každé úterý dopoledne.
Vedle pohybových činností nabízí mateřské centrum také kurzy výtvarné výchovy: Malovaná písnička a Výtvarné hrátky. Malovaná

písnička vybízí nejmenší děti za pomoci lidových písní k tanci, pohybu a výtvarnému vyjádření. Kurz neobsahuje pouze jednoduché výtvarné techniky pro nejmenší, ale také zpívání,
lidová říkadla a dětské hry. Kurz bude probíhat vždy v úterý dopoledne a účastní se ho
děti společně s rodiči. Jedině u tohoto kurzu je
možno podle zájmu rodičů změnit den konání.
Výtvarné hrátky jsou určeny pro předškoláky
- obsahují rozmanité výtvarné techniky, práce je zaměřena především na rozvíjení manuálních dovedností, procvičování jemné motoriky a formování tvořivých schopností. Tento
kurz bude probíhat pravidelně každé pondělí
odpoledne.
Pro děti předškolního věku jsou určeny
ještě dva kurzy: první krůčky k hudbě neboli Notička a přípravný kurz pro budoucí prvňáčky Předškoláček. Cílem Notičky je vzbudit
v dětech zájem o hudbu, rytmus, hru na hudební nástroje a hudební projev.
Kurz bude probíhat vždy v úterý odpoledne. V kurzu předškoláček je hlavní důraz kladen na nácvik pozornosti, soustředěnosti dětí,
na správné sezení při práci, správné držení
tužky, na dovednost a trpělivost práci dokončit. Jednotlivé lekce obsahují od všeho trochu
- grafomotorická cvičení, jazykové hry, jednoduché počítání, ale i orientaci v prostoru nebo
tělesném schématu. Kurz otevřeme v říjnu.
Eva Fuksová

Holešovsko

Ztracený znak města Holešova nalezen
Město Holešov se svého času chystalo v roce 1972 oslavit 700. výročí. Mimo jiné
byla ustavena výtvarná komise, jejímž členem jsem byl i já, která měla připravit výtvarné prvky k výzdobě města a výstavu v zámku.
Akademický sochař Alois Vaněk, tehdy několik let pobývající a tvořící v Holešově, navrhl
novou podobu znaku našeho města. Byl vytvořen výběrem a úpravou prvků znaku z roku
1487 a znaku z roku 1636. Nový znak byl tehdejšími představiteli města v roce 1972 schválen a užívá se dosud.
Sochař Vaněk znak nejen navrhl, ale
v onom jubilejním roce vytvořil rozměrný reliéfní znak města ze dřeva, který polychromoval (ve stejné velikosti tehdy vytvořil ze dřeva
i státní znak). Pamatuji si, že byl umístěn na
zmíněné jubilejní výstavě v zámku. Po skončení výstavy zdobil zasedací síň na bývalém

Měst. NV, což mám také v paměti. Čas pokročil, nastaly změny stěhováním úřadu do jiné
budovy a také změna režimu. A zmíněný dřevěný znak, výtvarné umělecké a dnes již skoro
historické dílo, se ztratil. Pátral jsem po něm,
vyptával se minulých i nynějších pracovníků
úřadu – nikdo nic nevěděl. Snad při stěhování nepřišel do kontejneru jako veteš? Až se mi
před pěti lety podařilo najít stopu. Vzpomněl
jsem si, že po přestěhování úřadu byla v budově dnes již bývalé spořitelny umístěna obřadní síň a tu by mohlo sochařské dílo svého
času zdobit. Ptal jsem se lidí, kteří s budovou
spořitelny měli co do činění, zda tam znak nespatřili. Štěstí mi bylo nakloněno; jeden můj
známý mi řekl, že tam v jedné prostorné místnosti viděl zlatou věžičku opřenou o zeď.
S horkou stopou jsem zašel na městský úřad, aby se pokusil od nového majitele

budovy spořitelny (později a nyní neslavně
známá rodina Březinova) reliéf získat. Správce budovy se pracovníkům městského úřadu vymlouval, že o ničem neví a že stejně má
nejdříve úřad uhradit škodu, kterou na budově způsobila utržená plechová střecha kopule kina… Pokusil jsem se tedy vyjednávat se
správcem soukromě, ale ani já jsem neuspěl…
Plynul čas (dá se říci roky), změnilo se vedení města, změnily se i poměry rodiny Březinovy, možná se změnil i majitel budovy bývalé spořitelny. Snad se po těchto změnách
pracovníkům městského úřadu podaří zmíněný znak získat. A tak se možná dočkám, lépe
řečeno město dočká, že sochařovo dílo a pro
Holešov historický prvek najde po letech důstojné umístění. Zaslouží si to.

Jiří Valenta

Proč byl i farní kostel v Holešově vysvěcen na svátek sv. Anny?
Kostel sv. Anny
O tom, že byl kostel sv. Anny vysvěcen na
svátek sv. Anny 26. 7. 1748, není pochyb. Tehdy přijel do Holešova olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius hrabě z Troyer, aby kostel slavnostně vysvětil a oficiálně uvedl pět kněží
řádu trinitářů (oficiální název Řád Nejsvětější
Trojice pro vykupování zajatců).
Hrabě František Antonín z Rottalu nechal
v letech 1742–1748 kostel přestavět a přál si,
aby opět nechátral jako předešlých zhruba 115
let. Z toho důvodu povolal do Holešova trinitáře, kterým po levé straně kostela (dnes radioterapie) nechal vybudovat klášter. Trinitáři se
zavázali mj. denně sloužit dvě mše svaté: jednu
za živé členy rodiny Rottalů v kostele sv. Anny
a druhou za zemřelé členy z tohoto rodu v pohřební Černé kapli.
(Doplňme, že předešlého dne, tj. 25. 7. 1748,
vysvětil tento biskup Černou kapli a o dva dny

později chrám Panny Marie Vítězné na Svatém
Hostýně. Všechny stavby financoval holešovský
hrabě František Antonín.)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Moravští historikové 19. století, např. Jan
Petr Cerroni a Gregor Wolny, a po nich všichni další autoři historických publikací uvádějí,
že holešovský farní kostel byl vysvěcen 22. 10.
1741. Tento omyl nejspíš způsobila latinsky psaná konsekrační listina uchovávaná na faře v Holešově, z níž badatelé čerpali. Před dvěma lety
jsme ji však přeložili a zjistili jsme, že se vztahuje ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně! Takové zjištění jsme vůbec nepředpokládali.
Vyvstala tedy před námi otázka, kdy vlastně
byl vysvěcen holešovský farní kostel? Byli jsme
si totiž vědomi tehdejšího zvyku, který neumožňoval, aby kněz sloužil v jeden den dvě mše svaté. Rozjeli jsme se tedy do olomouckého archivu

a v zápiscích tehdejšího olomouckého světícího
biskupa Otta Honoria hraběte z Egkhu a Hungersbachu jsme zjistili, že náš kostel byl jím vysvěcen 26. 7. 1735. Datum jsme si ověřili i v Děkanské matrice Holešov, uchovávané v témže
archivu. Jedná se o nezpochybnitelné zjištění, které přepsalo dosavadní historii farního
kostela!
(Pozn.: V zápise je uvedeno, že bylo vysvěceno devět oltářů, tzn. hlavní oltář a osm bočních oltářů. Do nich byly uloženy ostatky svatých mučedníků Jucunda, Modesta a Modesty.
Boční oltáře Povýšení sv. Kříže a Bolestné Panny Marie nebyly v tento den vysvěceny, protože jejich oltářní kameny ještě nebyly napevno
usazeny.)
Objevila se však další otázka – proč připadl
takto významný den na úterý? Vysvětlení je velmi originální. Hrabě František Antonín nechal
vysvětit kostel v den, kdy jeho manželka Marie
Cecílie slavila 39. narozeniny a shodou okolností se jednalo o svátek sv. Anny. Památky na tento donátorský hraběcí pár najdeme dodnes na
několika místech v interiéru kostela.
V letošním roce bylo stanoveno, že se výročí posvěcení farního kostela bude nově slavit na
svátek sv. Anny (nebo v neděli nejblíže k tomuto dni), nikoliv v říjnu jako v předešlých letech.
Bádání nám i dnes přináší nejrůznější překvapení a může nám zpochybnit i tak důležitá
data, jako je například vysvěcení kostela, o kterém bychom nepředpokládali mít nějakou pochybnost. Děkuji za pomoc s pátráním P. Janu
Hrudíkovi a paní Zdeňce Mollinové.

Mgr. Radka Procházková
Prameny ke konsekraci farního kostela:
Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond
Arcibiskupská konsistoř Olomouc, kniha č. 14,
s. 857; kniha č. 184, s. 26
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Usnesení Rady města
13. 7. 2015
uložila Ing. Tomáši Nedbalovi dohodnout
variantu řešení problematiky v souvislosti se
žádostí o úpravu oplocení u domu čp. 465 na
sídlišti Novosady.
schválila zřízení věcného břemene na částech městských pozemků p. č. 1852/18,
1852/1, 1852/19, 416/4, 415/1 v k. ú. Holešov,
pro společnost E.ON Distribuce, a. s. , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO
28085400, zastoupená společností E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Holešov, Partyzánská úprava NN", dle předloženého návrhu.
schválila úhradu vícenákladů v souvislosti
se stavbou "Revitalizace ulic v Holešově" pro
společnost STRABAG a. s., Praha, Na Bělidle 198/21, IČO 60838744, dle předloženého
návrhu.
schválila uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy" mezi městem Holešov a E.ON Distirbuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti s připravovanou stavbou okružní křižovatky silnic
II/490 a II/438, ul. Palackého - 6. května, Holešově - Všetulích, dle předloženého návrhu.
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schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
ze dne 16. 07. 2010 pro akci "Rekonstrukce
kulturního a společenského centra Holešov
- 2. etapa" dle předloženého návrhu.
schválila
1) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na
dodávky kompostérů a kontejnerů s názvem
"Zkvalitnění nakládání s odpady v Holešově"
dle předloženého návrhu a
2) členy komise pro otevírání obálek a členy
hodnotící komise dle předloženého návrhu.
přerušila projednávání zprávy týkající se
uzavření smluv se společností E.ON Energie,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o dodávce elektřiny na rok 2016 dle předloženého návrhu.
schválila
1/ zadávací podmínky veřejné zakázky "Rozšíření kamerového systému"
2/ oslovení společností k účasti v soutěži
3/ komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek dle předložených návrhů.
schválila příspěvkovým
organizacím:
- 2. Základní škola Holešov
- 3. Základní škola Holešov
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392,
okres Kroměříž
- Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, okres Kroměříž
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636,
okres Kroměříž

Společnost Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na funkci

Strojník ČOV

Požadavky:
• SO, ÚSO – strojní, elektro, 1 rok praxe
• směnný provoz, zdravotní způsobilost
pro práci v noci
• uživatelská znalost PC
Pracovní náplň: obsluha ČOV Holešov, kontrola stavu a průběhu technologického procesu
Místo výkonu práce: Holešov – Všetuly
Mzda od: 85,20,- Kč / hod. + prémie 30%
Nástup: 1. 10. 2015
Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení. Zájemci o místo zašlou
svůj strukturovaný životopis na e-mail nebo
osobně do sídla společnosti Kroměříž, Kojetínská 3666/64 do 31. 8. 2015:
e-mail: marie.langova@vak-km.cz
Marie Langová, personalista, tel. 573 517 458

změny finančních plánů na rok 2015 dle předložených návrhů.
schválila Tělovýchovné jednotě Sokol Holešov, IČO 00532835, poskytnutí organizační podpory při pořádání akce "Move week",
která se uskuteční dne 26.09.2015, a spolku Proud Holešov při pořádání akce "Den na
kole" dne 01.08.2015 v prostorách Amerického parku spočívající v úpravě parku.
vyjádřila souhlas se zřízením:
- nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší
- nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v prostorách města.
více na www.holesov.cz

Holešovsko

Kapela Čechomor na nádvoří zámku...

Foto: Karel Bartošek
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Kulturní servis
21. - 23. 8.

10. 9.

RYMICKÉ BARTOLOMĚJSKÉ HODY
Rymice
HOLEŠOVSKÁ BEATLEMANIE
Zámek Holešov, nádvoří (kino Svět)

19. - 20. 9.

FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV
Zámek Holešov

4. 9. - 6. 9.

DOŽÍNKY MIKROREGIONU
zámek, Smetanovy sady

6. 9.

1. 5. - 30. 9.

BYL JEDEN DOMEČEK...
zámecká kovárna

ZDENĚK BURIAN
Z provohor na divoký západ (zámek)

29. 5.- 27. 9.

OLDŘICH KULHÁNEK
Grafické dílo (New Drive Club)

6. 6. - 13. 9.

NEJMENŠÍ OPIČKY SVĚTA
A NEJVĚTŠÍ AFRICKÉ ŽELVY
Zámek Holešov

1. 7. - 27. 9.

LETNÍ ILUZE XIII.
Zámek Holešov

IVAN MLÁDEK
zámecký bar

4. 9. - 1. 11.

LIDOVÉ STAVBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
chodba 1. patra zámku

8. 9.

1. 7. - 27. 9.

PAMÁTKY I NEPAMÁTKY
TRADIČNÍHO LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
NA POČÁTKU 21. STOLETÍ
chodba zámku

MUSICA HOLEŠOV 2015
19:30 sobota

Pavel Haas Quartet

Světově proslulé české smyčcové kvarteto
Schubert
Beethoven
Bartók

12:00

20. září
11:00 neděle

Smyčcový kvartet “Rosamunde”
Smyčcový kvartet op.95 “Serioso”
Smyčcový kvartet č.5

Matiné "Od baroka k jazzu"

Terezie Fialová a Karel Košárek klavír
D. Scarlatti Sonáty pro klavír
N. Kapustin Sinfonietta pro klavír na čtyři ruce

9. říjen
19:30 pátek

25. říjen
19:30 neděle

ASOCIACE
knihovna

20. 6 .- 29. 9.

pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

19. září

OTEVŘENÉ BRÁNY V HOLEŠOVĚ
komentované prohlídky, církevní
památky

28. 5. - 27. 9.

květen
- srpen

20:00

Karel Košárek uvádí VI. ročník hudebního festivalu

Vlasta Redl a kapela

Zpěvák a skladatel na pomezí rocku, folku a lidové písně
s doprovodem vynikajících instrumentalistů

Koncert ke státnímu svátku České republiky
Václav Hudeček housle, Jan Mráček housle, Karel Košárek klavír,
Filharmonie B. Martinů Zlín, Andreas Sebastian Weiser dirigent
F. X. Dušek

Koncert pro klavír D-dur

W. A. Mozart

Koncert pro housle a klavír D-dur

L. Koželuh

Symfonie g-moll

W. A. Mozart

Concertone pro dvoje housle a orchestr C-dur, K. 190

www.reklamni-kravaty.cz

17:00

www.musicaholesov.cz

Předprodej vstupenek:
Informační centrum Holešov, tel.: 571 160 880
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz

ZDENĚK BURIAN OČIMA DĚTÍ
zámecká galerie

MUSICA HOLEŠOV

Plachetka-Mozart-Salieri

15 9.

BESEDA S PAVLEM CHMELÍKEM
k výstavě Z. Buriana (zámecká galerie)

17:00

15. 10.

DI VI DLO JIŘÍHO STIVÍNA
kino Svět

19:00

1. 10. prosinec

ZÁMEK ZNOVU VZKŘÍŠENÝ
Zámek Holešov

25. 10.

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU ČR

17. 11.

ADAM PLACHETKA

17. listopad 18:00 hod

Recitál z nejznámějších árií Wolfganga Amadea Mozarta
a zcela neznámých árií Antonia Salieriho
basbaryton sólo: Adam Plachetka
sólista Vídeňské státní opery a host Metropolitní opery New York
Czech Ensemble Baroque orchestra - na dobové nástroje
Dirigent

Roman Válek

www.musicaholesov.cz

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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