
Holešov | Očekávání, nadšení, vzrušení  
a tu a tam nějaká ta slzička. Takový byl první 
školní den v Holešově. Svůj první školní den 
si prožilo 155 dětí v holešovských základních 
školách. 1. Základní škola otevřela tři třídy  
a celkově do nich nastoupilo 68 prvňáčků.  

|   JANA ROHANOVÁ

155 dětí poprvé usedlo do školních lavic
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2. ZŠ má jednu třídu se čtrnácti dětmi  
a 3. ZŠ tři první třídy s dvaasedmdesáti ško-
láčky. Prvňáčky 1. září přivítalo i vedení měs-
ta. Starosta města Rudolf Seifert, místosta-
rostové Radek Doležel a Jaroslav Chmelař.  
Děti ze 3. Základní školy měly letos výjimku 

a o týden si prodloužily prázdniny. Kvůli plá-
nované rekonstrukci budovy školy, zateplová-
ní fasády nebo výměně oken pro ně začala vý-
uka až 7. září. 

Pokračování na straně 8

Mikroregion slavil dožínky
Slavnostní program, mši svatou, průvod,  
ale i zábavu a parkurové závody si nenechaly 
ujít stovky lidí. 
  7

Senioři hráli pétanque  
Vedení Centra pro seniory v Holešově už po 
několikáté uspořádalo pro své klienty turnaj   
v oblíbené hře.  
   9

Dožínky v partnerském městě  
Zástupci města vyrazili do partnerských 
Turčianských Teplic. Podpořili dožínky  
i spolupráci obou měst. 
   17

Město ocenilo předzahrádku  
Vedení radnice hodnotilo předzahrádky 
a balkony. Ten nejpěknější záhonek má paní 
Jurášková z Kráčin. 
   16

Autíčka měla svou rally
Na hřišti házené v Americkém parku 
se konala 3. Podhostýnská RC RALLY.  
Malá auta závodila jako „velká“.
   18

Škodovkou až do Japonska
Rozhovor s Alešem Cahlíkem z Holešova, 
který společně s kamarádem vyjel na skautské 
jamboree v Japonsku Škodou L120.   

13

Terezka Mirynská šla do první třídy v 1. Základní škole s nadšením.  Foto | Jana Rohanová
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Holešované poděkovali za letošní úrodu

Jakou barvu může mít fasáda zámku?

                                                         Foto | Rudolf Seifert

                                                         Foto | Jana Rohanová

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení Holešováci,
věřím, že jste prožili krásné a inspirativní 

léto a odpočinuli jste si od běžného, stereoty-
pního a pracovního času a také načerpali síly 
do dalšího období.

I když titulek praví, že budeme na podzim 
pracovat, v našem městě se i přes tropické 
léto nezahálelo. Rád bych poděkoval všem za-
městnancům města za plnění svých povinnos-
tí během už zmíněných tropických dnů. A rád 
bych vyjádřit poděkování města i všem dal-
ším spoluobčanům, kteří v různých oblastech 
a provozech zajistili služby i chod společností, 
služeb a firem v době velmi složitých a u nás 
dost nebývalých povětrnostních podmínek.

Tedy - při 40stupňových vedrech v Hole-
šově vše dobře fungovalo.

Školákům a pedagogům začal nový škol-
ní rok a doufám, že do něj všichni vstoupi-
li úspěšně. Dlužno uvést, že se v žádné škole 
nezahálelo: Kromě velké investice směřované 
do zateplení 3. Základní školy, která byla do-
končena a nyní už probíhají závěrečné práce 
v podobě úpravy okolí stavby a úklidu, bylo 
v rámci této stavby opraveno oplocení i bu-
dova pro zázemí hřiště. V 1. Základní škole 
bylo vyměněno a zkvalitněno osvětlení spor-
tovní haly a upraveny některé učebny podob-
ně jako ve 2. Základní škole. Také mateřské 
školy a středisko volného času nezahálely  

Holešov | Údržbu a úklid města a jeho míst-
ních částí v některých ulicích komplikují stro-
my, jejichž větve zasahují do profilu chod-
níku, vozovky nebo jinak brání například 
průjezdu vozidel technických služeb. 
Žádáme proto majitele stromů, které výše 
uvedeným způsobem ohrožují bezpečnost sil-
ničního provozu, aby koruny dřevin proře-
zali - povinnost udržovat dřeviny, které ros-
tou na jejich pozemcích, jim totiž ukládá § 35 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.  o pozemních 
komunikacích.

Prosba k majitelům stromů...
Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, sil-
nice a místní komunikace jsou povinni strpět, 
aby na jejich pozemcích byla provedena ne-
zbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, pa-
dání kamenů, lavin a stromů nebo jejich čás-
tí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo 
provozem dálnice, silnice a místní komunika-
ce nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto ne-
bezpečí z jednání vlastníků, jsou povinni uči-
nit nezbytná opatření na svůj náklad.

město Holešov

Holešov | Na silnici II/490 v úseku mezi ob-
cemi Rymice a Kostelec u Holešova probíhá 
rekonstrukce vozovky. Dodavatel stavebních 
prací plánuje v polovině měsíce října poklád-
ku asfaltového povrchu. S prováděním těch-
to prací bude nutné předmětný úsek silnice 
uzavřít. Uzavírka je plánovaná jako jednotý-
denní. S tím souvisí i objízdné trasy. V těch-
to dnech probíhají jednání, na kterých bude 
upřesněn termín i objízdné trasy. Tyto infor-
mace budou následně k dispozici na www.ho-
lesov.cz. Žádáme řidiče projíždějící touto tra-
sou o trpělivost a zvýšenou opatrnost. 

Uzavírka Rymice - 
Kostelec u Holešova

a především školka Sluníčko prochází postup-
nými a potřebnými úpravami. Tímto si tedy 
zaslouží poděkování vedení všech školských 
zařízení a jejich zaměstnanci, kteří se v době 
prázdnin na zkvalitňování prostor svých ob-
jektů podíleli.

Při této příležitosti je dobré zmínit i let-
ní brigády, které město připravilo pro mladou 
generaci. Vyhodnocení těchto aktivit ještě ne-
proběhlo, ale podle poznatků se dá říci, že se 
jedná o velmi pozitivní počin, který přispívá 
nejen ke zkvalitnění veřejných prostranství 
ve městě a pomáhá městu při úklidu, ale také 
vede žáky a studenty ke vztahu k městu a jeho 
majetku. Letos jich na tyto letní aktivity na-
stoupilo asi sto třicet z našeho města a míst-
ních částí. Podobný smysl má i zaměstnávání 
několika desítek našich spoluobčanů v rámci 
veřejně prospěšných prací.

Letošní tropické počasí zasáhlo negativně 
do městské vegetace. Z toho důvodu se zvýši-
ly náklady na jejich zálivku a také se zvyšují  
i na následnou péči. A např. i tuto problemati-
ku budou řešit na svém zářijovém jednání při 
úpravě rozpočtu zastupitelé. Zasedání zastu-
pitelstva proběhne v pondělí 21. září od 16 ho-
din v prostorách městského úřadu.

A nyní, co nás čeká? V těchto dnech byly 
předány prostory domu čp. 1400, tedy stave-
niště pro zateplení. Je třeba všechny nájem-

ce upozornit – a to má na 
starosti společnost Tepel-
né hospodářství – jak bu-
dou práce probíhat a chtěl 
bych je požádat o trpělivost 
a pochopení, protože do-
jde k výměně oken a také 
úpravě některých prostor  
a celému zaizolování objek-
tu. Komunikační prostory  
v okolí objektu by nemě-
ly být narušeny, i když asi  
k nějakému omezení v rám-
ci bezpečnosti dojde.

Další akcí je již něko-
likrát zmiňovaná úprava 

mlatových ploch v zámeckém parku. Stave-
niště by v tomto času již také měla mít pře-
dány – kdy tyto řádky čtete – společnost, 
která práce provede. Prostory před zámkem  
v zámeckém parku budou tedy asi měsíc uza-
vřeny. Následně bude pokračovat druhá eta-
pa revitalizace zeleně v zámeckém parku, kdy 
budou vysazeny nové stromy v alejích a na 
dalších prostranstvích. Bude se jednat a čás-
tečně vzrostlé dřeviny, které by měly od po-
čátku doplňovat potřebným řezem redukova-
né aleje zahrady.

A asi bude zajímat Holešováky a milov-
níky zámku, jak bude vypadat jeho nová ven-
kovní fasáda. Bude to asi velké překvapení, 
na které si budeme muset všichni zvyknout. 
Bude totiž světlá a monolitická – tedy v jed-
nom světlém odstínu. Ale se zvýrazněním pís-
kovcových ostění kolem oken a dalších prvků. 
A důvod. Podle znalců problematiky barev-
nosti renesančních a barokních staveb byly 
zřejmě vždy světlé a spoléhaly na členitost 
své fasády, která umocňovala majestátnost  
a hmotnost budovy. A to je případ i holešov-
ského zámku. Mnohabarevné fasády rozbíjejí 
jejich plastické členění.

A z těch drobnějších aktivit můžeme 
uvést, že do parku pod Centrem pro seniory 
budou umístěny tzv. cvičící stroje a tato část 
parku bude otevřena pro veřejnost k pohybo-
vému vyžití obyvatel. Nadále probíhá předlaž-
ďování či opravy některých chodníků a veřej-
ného osvětlení. Další opravy chodníků se ještě 
v letošním roce plánují a bude záležet jen na 
zastupitelstvu, zda finanční prostředky na 
tyto práce v úpravě rozpočtu schválí. Budou 
také distribuovány kompostéry pro osadní vý-
bory i některé občany města atd.

A také se dá uvést, že nás čeká opět velmi 
zajímavý podzim i z hlediska kulturní nabíd-
ky. Moc hezké babí léto nám všem.

 Rudolf Seifert
starosta
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Vás zve na zahajovací dny 
v pondělí a útery, 5. a 6. října 2015 

od 10.00 do 17.00 hodin
do nového obchodu s italskými látkami 

v Malé ulici v Holešově. 
Připravujeme pro Vás metráž, látky na váhu, odstřižky. Je 
možné využít našich služeb a přímo si nechat ušít z vybra-
né látky oděv na přání. Široký sortiment látek je pečlivě 
vybírán tak, aby nikdo neodešel s prázdnou. 
Vítáme švadleny i krejčí, zákaznice i zákazníky.
 
Zahajovací dny s 10% slevou na látky!
Přijďte si prohlédnout naši nabídku, novinky 
způsobu prodeje a přitom si dát šálek dobré kávy.
Zahajovací dny: 
5. a 6. října 10:00 - 17:00 hodin
Provozní doba: 
úterý - středa - čtvrtek 10:00 - 17:00 hodin

Varování před nekalými 
praktikami prodejců
Holešov| Město Holešov vydalo nařízení, 
kterým se zakazuje na území města provozo-
vat podomní a pochůzkový prodej. Některé 
energetické společnosti však našly cestu, jak 
toto nařízení obejít. Pod záminkou konání an-
kety navštěvují  zprostředkovatelé domácnos-
ti s úmyslem vylákat  od občanů údaje o stá-
vajících smluvních dodavatelích energií, výši 
úhrady a záloh domácností za dodávky energií 
a jiné informace, kterých by mohly společnosti 
využít pro sjednání podvodných smluv. 

Doporučujeme občanům, aby těmto 
prodejcům neposkytovali žádné osobní 
a kontaktní údaje a následně si s nimi 
nesjednávali schůzku, neboť návštěvu 
prodejců na pozvání občanem již nelze 
nařízením zakázat. 

Městský úřad má k dispozici brožurky vy-
dané časopisem dTest  „Jak se vyznat v ener-
getice“. Tyto vám pomohou při rozhodová-
ní o změně dodavatele elektřiny nebo plynu, 
dozvíte se z nich, jak se tvoří cena, jaká rizika 
a výhody představují aukce energií, reklama-
ce vyúčtování, co dělat při určitých situacích. 
Brožurky jsou poskytovány zdarma na 
podatelně Městského úřadu Holešov  
a odboru Obecní živnostenský úřad.

Vážení čtenáři,

už v srpnu se vám dostalo do rukou tak 
trošku nové vydání Holešovska. Chceme do-
cílit toho, aby se vám měsíčník lépe četl, byl 
hezký, přehledný, zajímavý a především in-
formoval o všem podstatném.

V tomto vydání si můžete všimnout, že 
jsme měsíčník propojili s oficiálními interne-
tovými stránkami města. U vybraných článků 
najdete QR kód, který vás „přenese“ na link 
webu města. Novinku chceme využít k pro-
vázání s fotogalerií, případně delší verzí tex-
tu na internetu. Smyslem tedy je především 
to, abyste vy, Holešované, měli lepší přístup 
k informacím o dění a o akcích, které v našem 
městě probíhají. 

Holešov jsme „probudili“ také na Face-
booku a i zde najdete pozvánky, upoutávky, 
aktuální informace nebo zajímavé odkazy. 

Doufáme, že vám novinky usnadní a zpří-
jemní přístup k dění v Holešově.  

Jelikož chceme, aby se vám Holešovsko lí-
bilo, uvítáme vaše náměty, připomínky, kriti-
ku, ale třeba i pochvalu. :)

Jana Rohanová, redaktorka

tel.: 573 521 553, mobil: 603 488 727
e-mail: jana.rohanova@holesov.cz 

Sdružení na obranu spotřebitelů MaS z. s. 
zase varuje před falešnými kameníky. Hřbito-
vy v České republice v posledních dnech na-
vštěvují osoby, které sjednávají  především se 
staršími občany různé zakázky na úpravy hro-
bů, dodávky pomníků, desek a různých doplň-
ků.  Od občanů vyberou nemalé zálohy a služ-
bu nikdy neprovedou. 

Takovým postupům je třeba předchá-
zet, nesjednávat smlouvy přímo na hřbitově 
a smluvní podmínky i dodavatele služby před 
podpisem řádně ověřit.

Ing. Jitka Martínková
vedoucí ObŽÚ

https://www.facebook.com/holesov

www.holesov.cz

VÝZVA  ZAHRÁDKÁŘŮM.
Přijďte se pochlubit vašimi výpěstky pro ob-
lastní výstavu v Kroměříži. Výběr vzorků se 
koná 6. 10. 2015 od 15hodin v Domě zahrád-
kářů. Přineste ovoce (5 kusů od odrůdy), zele-
ninu, bylinky, aj. Vše musí být označené odrů-
dou a jménem pěstitele.  
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Firma POKART spol. s r.o. 
s provozovnou v Holešově 

přijme na HPP (lze i brigádně) 
kreativního konstruktéra/ku, 

grafika/čku pro návrhy 
z kartonu a papíru. 

Praxe v oboru a s řezacím plotterem výhodou.

Kontakt:
Ing. Iveta Hradilová, 

e-mail: hradilova@pokart.cz, 
pokart@pokart.cz, web: www.pokart.cz, 

tel.:  606 629 744.

Pozor na parkování 
ve Smetanových sadech
Holešov| Městští strážníci v Holešově opět 
apelují na dodržování pravidel v oblasti do-
pravy ve Smetanových sadech. Zvláště se za-
čátkem školního roku zde dochází ke kolizím. 
„Ulice Smetanovy sady je zastavěnou oblastí, 
která je označena dopravní značkou „Obytná 
zóna“,“ uvedl šéf místních strážníků Eduard 
Dlhopolček s tím, že podle příslušného para-
grafu a zákona je zde „Stání dovoleno jen na 
místech označených jako parkoviště“. 
„Takové místo v oblastní není. Zejména ro-
diče žáků, kteří své děti vozí a vyzvedávají  
u škol, v tomto místě dále upozorňujeme, že 
komunikace je v této oblasti obousměrná,  
a tudíž jsou v případě zastavení povinni řídit 
se ustanovením zákona, které říká, že řidič 
smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy 
co nejblíže k okraji pozemní komunikace,“ ci-
toval zákon Dlhopolček. 

Tuto problematiku zdůrazňují proto, jelikož 
v tomto místě neustále dochází k porušování 
shora uvedených ustanovení zákona o silnič-
ním provozu.                                              

   (roh)

KRÁTCENejkrásnější zahrádka

Holešov| Město Holešov připravilo pro paní 
Juráškovou z Kráčin odměnu ve formě pou-
kázky na nákup v zahradnictví Stella v hodno-
tě 2 000 Kč. Oceněná předzahrádka sousedí  
s chodníkem na veřejném prostranství, proto 
ji majitelé neupravují pouze pro sebe, ale i pro 

všechny kolemjdoucí.  Soutěž byla vyhlášena 
za účelem zvýšení zájmu občanů o prostředí, 
ve kterém žijí, jehož kvalita by měla být naším 
společným cílem.             

     
město Holešov
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Dům ustoupil rondelu v ulici 6. května

Holešov| Jednou z nejvýznamnějších investic letošního roku je bezesporu další fáze opravy 
holešovského zámku – konkrétně rekonstrukce vnější fasády a střechy dominanty.  „Vzhledem 
k tomu, že nejbolavějším problémem celého objektu zámku byl havarijní stav střechy, museli 
jsme s jeho odstraňováním začít neprodleně již v roce 2012  –  2013 a týkalo se to celé dvorní 
části střechy a všech dvorních fasád,“ vysvětlila za oddělení investic radničního odbor výstavby, 
rozvoje a životního prostředí Radka Stratilová.
V květnu 2015 byly zahájeny stavební a restaurátorské práce vnější severozápadní části fasády 
a střechy včetně západního a severního bastionu zámku v hodnotě 11 mil. Kč. Stavbu provádí 
místní firma RAPOS spol. s r. o. a bude dokončena do konce roku 2015.  

(roh), foto Stanislav Julíček

Oprava dominanty města pokračuje

Holešov|  Ve spolupráci s Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje pokračuje příprava re-
konstrukce křižovatky silnic II/490 a II/438 
v ulicích Palackého a 6. května na křižovatku 
okružní. 

„Pro tuto stavbu je nyní zpracována doku-
mentace k územnímu řízení, zajištěna veške-
rá potřebná stanoviska orgánů státní správy  
i správců sítí a je zahájeno územní řízení,“ 
uvedl vedoucí oddělení investic odboru vý-
stavby, rozvoje a životního prostředí Stani-
slav Julíček.

Jedním z kroků pro stavbu rondelu byla 
demolice jednoho z domů, který stál v prosto-
ru budoucí křižovatky. 

Na plochu, která bouráním vznikla, bude 
zasahovat komunikace, vznikne nový chodník 
a veřejná zeleň. 

(roh) Demolice domu.                                                           Foto | Jana Rohanová

Holešov| Komunikace s úředníky na hole-
šovské radnici bude efektivnější, modernější 
a dostupnější. Městský úřad realizoval projekt 
s názvem „Moderní efektivní úřad Holešov“, 
jehož velká část byla hrazena z financí Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

Hlavním cílem projektu byla podpora slu-
žeb eGovernmentu – správy věcí veřejných za 
využití moderních elektronických nástrojů, 
díky kterým by měla být veřejná správa k ob-
čanům přátelštější a dostupnější.

Konkrétně (a nyní i v Holešově) to zna-
mená zefektivnění komplexní práce s elekt-
ronickými dokumenty od jejich digitalizace 
přes vyhledávání, ukládání a řízený pohyb po 
úřadě v závislosti na definovaných procesech 
a právech či definovaných úkolech. Díky pro-
jektu se zvýšila veřejná kontrola nad vydáva-
nými prostředky elektronizací ekonomických 
agend s napojením na Informační sytém zá-
kladních registrů, řízení zpracování podání  
a jejich elektronizace. 

Posílení informačních technologií přispě-
je k povýšení úřadu na moderní a efektivní se 
schopností plné elektronické komunikace od-
povídající dnešní době.

Celkové náklady na projekt činily 3 246 
219,46 Kč. 85 procent bylo hrazeno z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a město Ho-
lešov přispělo ze svého rozpočtu 15 procenty. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00
/22.09433.                                                  

   (roh)

Holešov má moderní 
a efektivní úřad
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme kolektivu sester 
a pečovatelek Centra pro 
seniory v Holešově za obě-
tavou a vzornou péči o naši 
maminku, paní Ludmilu 
Dočkalovou. 

Syn Rostislav Dočkal,
dcera Jaroslava Vysloužilová 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jednotce SDH za velmi profesionální 
přístup při likvidaci vosích a sršních hnízd na 
chatě v Žopech dne 13. 8. 2015. 

Marta Ponížilová

PODĚKOVÁNÍ
panu Zdeňku Chytilovi, předsedovi OV obce Tučapy

V sobotu 15. srpna 2015 se naší obci nevyhnula velká bouře s kroupa-
mi a přívalovými dešti. Voda s blátem se valily přes zahrady a dvory 
majitelů domů a měly takovou sílu, že ničily ploty a odnášely všechno, 
co jim stálo v cestě. Následky řádění bouře občané zhlédli až při ro-
zednění v neděli ráno, protože v noci nešel elektrický proud. To už se  
o události v obci dozvěděl pan Chytil, který byl na dovolené a hned se 
vrátil a zajímal se o problémy postižených rodin. Navíc jako člen SDH 
Tučapy spolu s dalšími členy ještě ten den vyčistili všechny zanesené 
kanály pro případ, že by se v krátké době situace opakovala. Všem pa-
tří velký dík!
Věříme, že vedení města Holešova spolu s Osadním výborem Tučapy 
tento palčivý problém začne řešit v co nejkratším termínu. Přívalové 
vody se opakují, stresují občany a ničí jejich majetky. 

Občané Tučap.

VZPOMÍNKA
Dne 28. září 2015 uplyne 20 
let od úmrtí našeho laska-
vého tatínka, profesora Ja-
romíra Gogely, dlouholeté-
ho pedagoga holešovského 
gymnázia, aktivního spolu-
pracovníka Vlastivědného 

spolku v oblasti publikační a přednáškové, 
který byl za tuto činnost jmenován in me-
moriam čestným občanem města Holešova. 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou  
s námi. 

Dcera Jarmila a syn Jaromír s rodinami

VZPOMÍNKY
PODĚKOVÁNÍ

Společenská kronika
SŇATKY
Eliška Mrhálková - Rataje
Radek Mrhálek - Hulín

Hana Novotníčková - Holešov
Václav Konečný - Holešov

Michaela Navrátilová - Oldřichovice
Roman Svoboda - Zlín

Kateřina Reimerová - Holešov
Jan Kadlec - Holešov

Vlasta Tiefebachová - Holešov
Ctibor Nagy - Holešov

Alžběta Václavíková - Otrokovice
Jakub Karvánek - Praha

Iva Šimková - Zlín
Martin Kopřiva - Zlín

Ivana Pavelčíková - Pacetluky
Radek Kolman - Pacetluky

Jitka Šišková - Holešov
Pavel Nedvídek - Holešov

Jana Možíšová - Rymice
Luboš Janalík - Rymice

Michaela Řezníková - Míškovice
Radek Sedlář - Horní Lapač

Věra Sovadinová - Holešov, č. Količín
Jakub Polaštík - Holešov, č. Količín

Michaela Jenčíková - Bystřice pod Hostýnem
Ondřej Müller - Bystřice pod Hostýnem

Andrea Zvoníková - Velim
Jan Kokeš - Praha

Veronika Balcarová - Bystřice pod Hostýnem
Stanislav Jaša - Holešov

Český svaz chovatelů, 
Základní organizace Holešov

pořádá ve svém chovatelském areálu v Holešově, Plačkov č. 607

výstavu okrasných holubů 
- králíků - drůbeže a exotů.

Výstava se koná ve dnech 
10. - 11. října 2015.

Pro veřejnost a děti bude výstava otevřena 10. října 
od 12 do 19 hodin, v neděli od 8 do 15 hodin. 

Děti mají vstup zdarma. 

Monika Škamralová - Rymice
Martin Belza - Holešov

JUBILANTI -  ZÁŘÍ 2015
Emilie Menčíková - Holešov
Milada Zelinková - Holešov
Jenovéfa Dusíková - Holešov
Libuše Pokusová - Holešov
Marie Kolaříková - Holešov, č. Všetuly
Františka Kalusová - Holešov
František Zemčík - Hoelšov
František Pavlas - Holešov
Marie Petrášová - Hoelšov
Emilie Koutná - Holešov, č. Žopy
Margita Bradová - Holešov
Margita Nechanická - Holešov
Marie  Kučerová - Holešov
Eva Pallová - Holešov, č. Všetuly
Vlasta Mrázková - Holešov
František Janalík - Holešov, č. Dobrotice
Zdenka Kováčová - Holešov
Marie Daňková - Holešov
Jana Lochmanová - Holešov
Růžena Lstibůrková - Holešov
Helena Rosíková - Holešov
Miloslava Hyánková -  Holešov, č. Všetuly
Ludmila Machálková - Holešov, č. Všetuly

NAROZENÍ
Viktor Zanáška - Holešov
Petr Klimek - Holešov
Lucas Holomek - Holešov
Samuel Staněk - Holešov
Jakub Koňárek - Holešov
Alois Malének - Holešov
Josef Uličník - Holešov
Adéla Kratinohová - Holešov
Eva Fabiánová - Holešov, č. Dobrotice
Sára Kovaříková - Holešov
Anděla Balážová - Holešov
Magdaléna Geherová - Holešov

ÚMRTÍ 
Vlastimil Sedlář - Holešov
Věra Rabušicová - Holešov

Milan Vlasatík - Holešov
Josef Klimek - Holešov
Karel Konečný - Holešov
Marie Mlýnková - Holešov
Jaroslav Hlobil - Holešov, č. Tučapy
Ladislav Jásenský - Holešov
Věra Adamová -  Holešov
Marie Vaculíková - Holešov
Ludmila Dočkalová - Holešov
Zdenka Matějíčková - Holešov

Zpracovala J. Medková
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Školáčci v Holešově usedli do lavic

Začátek školního roku je už tradičně obdo-
bím, kdy policisté a strážníci upravují a po-
silují služby tak, aby návrat dětí do škol po 
prázdninách byl co nejbezpečnější. Stejně je 
tomu i v Holešově.

Holešovští strážníci budou v průběhu zá-
řijových týdnů dohlížet na dopravu, bezpeč-
nost chodců na přechodech, nezletilých cyk-
listů na silnicích. V pohotovosti má být radar 
a společně s asistenty prevence kriminality 
budou muži zákona dohlížet na veřejný pořá-
dek především v okolí škol.

Zahálet rozhodně nebudou ani jejich stát-
ní kolegové. „Děti bývají na začátku školního 
roku více roztěkané a plné dojmů z prázdnin. 

A právě na tyto skutečnosti každoročně mys-
líme i my,“ uvedl za holešovské obvodní oddě-
lení Policie ČR Jan Novák. 

Ujistil, že v průběhu začátku školního 
roku je nasazován maximální počet policistů 
do ulic, aby předcházeli komplikacím v sou-
vislosti se zvýšeným provozem a aby také vy-
světlovali dětem, jak se správně chovat při 
přecházení po přechodu pro chodce. 

„Osobně jsem ale přesvědčen, že se jedná 
jen o střípek práce, kterou je potřeba s dět-
mi provádět, aby se dalo efektivně předcházet 
neštěstím, která se na silnicích neustále dějí. 
Policisté zkrátka nemohou stát každou minu-
tu na každém přechodu a chránit všechny děti 
při přecházení. Tady je dle mého názoru velký 
prostor pro rodiče a pro školy. Dětem se musí 

neustále připomínat základní zásady bezpeč-
ného chování v okolí silnic,“ apeluje na výcho-
vu k bezpečnosti Novák. 

Základní rady pro rodiče malých chodců:
• Snažit se dětem vysvětlovat nebezpečí, kte-

ré je v silničním provozu čeká.
• Být jim příkladem v chování a nepodceňo-

vat vlastní příklad.
• Nezapomínat na reflexní doplňky.
• Využít každou příležitost k názornému pro-

cvičování správného chování.
• Vštěpovat základní pravidlo pro přecháze-

ní: 3x se rozhlédnout: vlevo, vpravo, vlevo, 
navázat oční kontakt s řidičem.

• Silnice není dětské hřiště! I toto by měly 
děti často slýchat.

Hlídání přechodů? Je to jen střípek práce. Zbytek je na rodičích a škole
|   JANA ROHANOVÁ

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, teplá-
ky, čepice, boty atd. Také oblečení těhotenské  
a oblečení pro ženy. Oblečení je použité, za-
chovalé, ve velmi dobrém stavu, od maminek 
a dětí navštěvujících MC Srdíčko. Velký výběr 
za nízké ceny!

Dokončení ze strany 1

Ve školách rozhodně 
nezaháleli ani během prázd-
nin. Žáky třetí třídy I. Zá-
kladní školy čekalo překva-
pení v podobě kompletně opravené třídy. „Od 
podlahy přes podhledy, osvětlení až ke stro-
pu. Zmizely také nevzhledné lišty, ve kterých 
se vedly elektrické dráty,“ uvedla ředitelka 
školy Jarmila Růžičková.  Novotou voní nejen 
třetí třída. Budova je postupně vybavována 
novým nábytkem, pro nový školní rok škola 
pořídila například dvě nové keramické tabu-
le nebo dva dataprojektory. Zásadní investicí 
byla také výměna osvětlení v hale školy. 

Žáci 3. Základní školy měli prázdniny  
o týden prodloužené. Důvodem byla rekon-
strukce budovy.  7. září do opravené školy na-
stoupilo 73 žáčků, z nichž 12 navštěvuje logo-
pedickou třídu. 

Vážení pedagogové, milí školáci a studenti,

prvním zářím jsme vstoupili do dalšího školního roku. Letošní léto bylo slunečné a jis-
tě jste si užili plno sluníčka, tepla i koupání či cestování.  Získali jste jistě mnoho inspira-
ce a také vám zůstává v mysli mnoho zajímavých zážitků. Nyní již ale začalo období, které 
povede jedny z vás k vědění, vzdělanosti, získávání zkušeností a dovedností a druhé k na-
plňování  vašeho poslání – k výchově mladé a nastupující generace. Obojí je velmi zajíma-
vé a pro nás a společnost potřebné.

Dovolím si tedy za Zastupitelstvo města Holešova i pracovníky Městského úřadu Ho-
lešov popřát všem žákům a studentům zdařilý vstup do nového školního roku a mnoho 
úspěchů během celé doby studia a pedagogům a pracovníkům škol, školek i školských  
a volnočasových zařízení mnoho radosti z jejich aktivit, práce a poslání.

Srdečně
Rudolf Seifert, starosta

V tvářích prvňáčků bylo patrné, že se do školy těší.  Foto | Jana Rohanová
www.strategieholesov.cz
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Senioři bojovali o pohár starosty města
V holešovském Centru 
pro seniory se konal 
tradiční turnaj v pétanque. 

Holešov | Dokonalý zá-
žitek ze hry a také trochu 
adrenalinu si 20. srpna užili 
klienti holešovského Cent-
ra pro seniory. Vedení a personál zařízení pro 
ně uspořádaly už tradiční  a v pořadí šestý pé-
tanquový zápas O pohár starosty města Hole-
šova. Cílem akce bylo především se pobavit, 
trochu si zasportovat, změřit síly s ostatními 
seniory a utužovat dobré vztahy s místním 
klubem seniorů. 

|   JANA ROHANOVÁ

O hráče nebyla nouze. „Tři týmy hrá-
ly právě za klub důchodců, tři za domov pro 
seniory. Uživatelé domova se zvláštním reži-
mem KOPRETINA hráli turnaj jednotlivců. 
Celkem jich zápolilo 7,“ uvedla ředitelka Cen-
tra pro seniory Ivana Bozděchová.

Co se týká výsledků - první se umístilo 
družstvo „Bílí lvi“ z domova pro seniory, dru-
hé místo obsadilo družstvo z klubu důchod-
ců „Holešovské dámy“ a třetí byli opět hráči 
z domova pro seniory „Indiáni“. Počasí akci 
vyloženě přálo a pétanquovému klání při-
hlíželi také místostarostové Radek Doležel 
a Jaroslav Chmelař. Atmosféru zpříjemni-
la cimbálová muzika Radhošť z Rožnova pod 
Radhoštěm.  

Klienti Centra pro senioři byli ze hry nadšení 
Foto | Jana Rohanová

Několik informací k dopravní situaci ve městě
Město Holešov | je skutečně tranzitní do-
pravou přetíženo a situace je stále horší. O ob-
jektivních příčinách zvyšujícího se dopravního 
zatížení se nemá smysl moc zmiňovat. Důleži-
tější je, jak se v Holešově a v jeho okolí k aktu-
ální situaci přistupuje.

Přestože se možná může zdát, že město ne-
reaguje, tak to není pravda. Řešení dopravní 
situace patří k prioritám. Když shrnu některé 
aktivity za poslední rok: Opraveny byly ulice 
Sušilova, část ul. Havlíčkova, příjezd k Novo-
sadům a ulice Národních bojovníků a to sa-
mozřejmě i s úpravou chodníků a nájezdů pro 
hendikepované a vytvořením dalších parko-
višť. Vybudováno bylo ve spolupráci se spo-
lečností JACOM nové parkoviště ve Všetulích  
a upraveno dopravní značení u SVČ TyMy. 
Již několik měsíců působí v Holešově tři „pre-
ventisté kriminality“, tedy pracovníci města 
za řazení do městské policie. Jsou financová-
ni z programu Úřadu práce na zajištění bez-
pečnosti na přechodech, Smetanových sadech  
a u dalších veřejných budov města (škol a ško-
lek), v parcích atd. Doplňkovým světlem byl 
osazen přechod u nádraží a realizováno nové 
vodorovné dopravní značení před tímto pře-
chodem. Podobná opatření jsou již připra-
vena a schválena Dopravním inspektorátem 
a správcem cest (Ředitelství silnic Zlínského 
kraje - ŘSZK) u druhého přechodu u nádraží 
(tedy u východu z ul. Školní) a před přechodem 
z výjezdu z ul. Tovární na Palackého („před 
Morávkou“). Mezi další drobné aktivity patří 
připravované prodloužení zpevněné cyklostez-
ky od „Kolonky“ k silnici k Rymicím, směny 
pozemků směrem na Přílepy, aby obec Přílepy 
mohla podat žádost na financování cyklostez-
ky, probíhají další opravy chodníků, rozšíří se 
kamerový systém o tři body (ul. Tovární, kru-
hová křižovatky v ul. Masarykova a před zám-
kem), řeší se doprava ve Smetanových sadech 
a v ul. Malá atd. Navíc město využilo i brigád-
níky k monitoringu dopravy v místech křižo-
vatky u restaurace Tacl a s ulicí 6. května. 

Město na nejvyšší úrovni jednalo s vedením 
Zlínského kraje a výstupem je celková oprava 
ulice 6. května i s bezpečnostními prvky a kru-
hovou křižovatkou. K ní můžeme mít každý 
jiný názor, ale k připravovanému řešení reagu-
jícímu na přetížení zmíněné ulice a výjezdu z ní 
asi nejlépe porozumějí lidé, kteří v této lokali-
tě žijí, nebo často projíždějí. Navíc kruhová kři-
žovatka v místech křížení s ul. Palackého může 
působit jako přirozený „retardér“. Další inves-
tice do celkové opravy Palackého ulice či řešení 
dalších dopravních opatření (kruhové křižovat-
ky – např. u gymnázia, nebo řešení ostatních 
křižovatek s přechody) Zlínský kraj a ŘSZK jed-
noznačně odmítá; tedy kromě nutných oprav.

Ale co bylo v posledním Holešovsku nej-
více připomínkováno, je křižovatka U hote-
lu Tacl, tj. křížení ulic Palackého, Nerudova  
a Grohova. Tuto křižovatku se už, dá se říci, 
historicky snaží vyřešit každé vedení města. 
Skutečně byla vypracována studie Ing. arch Al-
sterem, ale nikdy a nikým nebyla dále posunu-
ta a řešena! Tedy ani nedošlo k projektování či 
jednoznačnému vyjádření DI. Vnitřní obchvat 
města (od ul. Tovární, kolem garáží a Orelské-
ho hřiště atd.) se ukázal jako nereálný a byl 
z územního plánu před několika lety vyškrtnut 
a to po schválení naprosté většiny zastupitelů. 

A ta zmíněná křižovatka. Opět se vedou 
diskuse a zřejmě se asi dohodne, že by měs-
to vyzkoušelo provést vodorovné značení tak, 
že se zruší oba odbočovací pruhy a zůstanou 
jen průběžné. Zastánci tohoto řešení tvrdí, že 
se průjezdnost křižovatky tímto nenaruší, od-
půrci říkají, že ano a že se zpomalí. Asi to uká-
že až realita. Toto opatření se tedy postupně 
připravuje a posune se do schvalovacího pro-
cesu DI a ŘSZK. Ale musí se dodat, že čáry na 
vozovce nejsou zeď a nikterak nezabrání ne-
disciplinovanosti řidičů i chodců.

A na závěr uvedu počty vozidel, které pro-
jely právě zmíněnou křižovatkou v pátek 24. 7. 
2015 v době 7 do 11 a od13 do 17 h.: Směrem 
k náměstí jelo 3537 vozidel, do Grohovy ul. 

zabočilo 848 aut, do Nerudovy 620; směrem 
od nádraží jelo rovno 2708 aut a do Grohovy 
jich zabočilo 437 a Nerudovy 384. Z Nerudo-
vy ul. vyjíždělo 597 vozidel. A co je zajímavé, 
na přechodu mezi prodejnami elektro a Ena-
po šlo po přechodu 1127 chodců a mimo pře-
chod 268 lidí.

Dodám také statistiku vycházející z infor-
mace OO Policie ČR Holešov: Od začátku roku 
2015 do 8. 9. 2015 došlo v rámci města Holešov 
k celkem 27 dopravním nehodám s oznamovací 
povinností (škoda 3 osobě nebo zranění, nebo 
hmotná škoda přesahující 100 tis Kč). Nejvíce 
dopravních nehod se stalo v rámci města Hole-
šov na místních komunikacích 14, dále pak na 
sil. II. tříd 10, na sil. III tříd 3 a na silnici I tří-
dy 0. K nejvíce dopravním nehodám od začátku 
roku 2015došlo na ul. Palackého - 5.

K dopravním nehodám na přechodu pro 
chodce na ul. Palackého: 12. 1. - u autobu-
sového nádraží střet os. vozidla s chodcem - 
následek 1x těžké zranění, obdobná nehoda  
7. 7. 2015 u přechodu pro chodce v ul. Palacké-
ho před prodejnou ENAPO - střet os. vozidla 
s chodcem. Následek 1x těžké zranění. V prů-
běhu prázdninového provozu v měsíci červen-
ci a srpnu 2015 došlo v rámci města Holešova 
k celkem 8 dopravním nehodám, při kterých 
bylo způsobeno 2x těžké zranění, 4x lehké zra-
nění a hmotná škoda 413 tisíc Kč.

Nejčastější příčiny je způsob jízdy: ne-
dodržení bezpečnostní vzdálenosti za ji-
ným vozidlem, nezvládnutí řízení vozidla  
a přednost (jízda křižovatkou proti dopravní 
značce „Stůj dej přednost“ a „Přednost chod-
ci na přechodu“).

Každá dopravní nehoda je tragédií a má 
následky pro všechny zúčastněné. Takže i tuto 
oblast město nezlehčuje a snaží se postup-
ně ale také smysluplně řešit. A jen malé po-
vzdechnutí, především pomáhejme, jsme-li 
svědky nehody.

Rudolf Seifert
starosta
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Mikroregion Holešovsko slavil dožínky
Holešov a okolí poděkovali 
za sklizeň a uctili lidskou 
práci. 

|   JANA ROHANOVÁ

Holešov |  Ve městě se ko-
naly dožínky. V pátek odpo-
ledne je odstartovala ver-
nisáž výstavy s názvem Lidové stavby známé  
i neznámé – Zlínský kraj a poté se konala pře-
hlídka místních kapel.

V sobotu od devíti hodin dopoledne se  
v zámecké zahradě konal 10. ročník parkuro-
vých závodů O pohár starosty města Holešova 
a zároveň 6. ročník Poháru moravsko-sloven-
ského partnerství. 

„První kolo se konalo na Slovensku, kde 
naši jezdci nasbírali velmi dobré hodnoce-
ní, a dneska se koná finále,“ uvedl v průběhu 
soutěže Josef Balaštík, předseda správní rady 
HYJÉ – koně Zlínského kraje a předseda Zlín-
ské oblasti České jezdecké federace. 

V sobotu v Holešově proběhlo 130 startů. 
Mezi závodníky byl loňský vítěz Pavel Koláček 
a také třeba skvělý slovenský jezdec Marian 
Sýkora. Program oživilo vystoupení mažore-
tek a děti z TYMY. 

Záštitu závodům poskytl ministr země-
dělství ČR Marian Jurečka a hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák. Na zajištění akce se 

ANO, stavidlo v zámeckém parku je funkční 

Holešov | Hladinu vody v zámeckém trojzubci už je zase možné regulovat. Donedávna tomu 
tak nebylo. Stavidlo, které se nachází nedaleko hájenky, totiž nebylo funkční. To se rozhod-
li změnit dva členové ANO - místostarosta Radek Doležel a vedoucí odboru výstavby, rozvoje  
a životního prostředí Tomáš Nedbal. „Stavidlo slouží k regulaci vody, která odtéká do Rusavy , 
a zároveň i hladiny vody v trojzubci. Mrzelo nás, že mechanismus nefunguje, a proto jsme se 
rozhodli, že ho opravíme,“ vysvětlil místostarosta.                                                                                     (roh)

podílelo také město Holešov a slovenský hlav-
ní organizátor akce Miroslav Maxon. 

Hlavní dožínkový program proběhl v ne-
děli dopoledne. V devět hodin ráno vyšel od 
kovárny slavnostní  průvod, který mířil přes 
náměstí do kostela, kde se konala mše svatá.

Následovala praktická ukázka spravedli-
vého hanáckého práva, jak si ho představuje 
Omladina z Martinic. Poté vystoupil Hlahol  
z Mysločovic, skupina historického šermu Ze-
lený regiment Kurovice, Všetuláci sobě, Beati 
cantores a mnozí další.

Vedoucí odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Tomáš Nedbal a předseda místní organi-
zace ANO Radek Doležel.  Foto | Pavla Pšejová

Dožínky nadchly malé i velké. Foto | Jana Rohanová

Dožínky a poděkování
Holešov |  Již potřetí proběhly v Holešově do-
žínky Mikroregionu Holešovsko, tedy připo-
mínka náročné práce zemědělců a poděková-
ní za úrodu. Na jejich přípravě a organizaci se 
podílelo nejen město a pracovníci městských 
organizací a naše farnost, ale významnou mě-
rou i některé obce mikroregionu, jejich za-
městnanci, zemědělská družstva i jednotlivci 
působící v této oblasti a také řada spolků.

Program dožínek je již tradičně – tedy 
potřetí – postaven právě na aktivitách, které 
v našem regionu působí, a jsou koncipovány 
tak, aby se mohli zájemci představit a prezen-
tovat.  Z tohoto důvodu bych chtěl za organi-
zátory poděkovat všem, kteří se jakoukoli mě-
rou podíleli na organizaci dožínek a věnovali 
jejich přípravě a zabezpečení svůj volný čas  
a energii.

 R. Seifert, starosta

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE 
kde: Holešov VITALLIFE Grohova

začínáme: 21. 9. 2015, 17-18.30 hodin
přihlaste se: sovisova@vitallifecz.com

tel.: 608 400 134
vede Alena Šíblová, www.studioanela.cz
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Jsme soukromá společnost s českým kapitálem a 60 % produkcí do zahraničí. Zabýváme se zakázkovou výrobou speciálních strojů, 
tepelným zpracováním, kooperačními pracemi, disponujeme skladem hutního materiálu a provádíme jeho zpracování.

Zveme k pohovoru zájemce za účelem možného přijetí do pracovního poměru na volné pracovní pozice:

• OBRÁBĚČ KOVŮ  - soustružník, frézař, vrtař na konvenčních strojích
   - operátor CNC rotačních, horizontálních a vertikálních center
  - brusič kovů na konvenčních a CNC strojích
• TECHNOLOG
• KONSTRUKTÉR

NABÍZÍME: práci v příjemném kolektivu a udržovaném prostředí, zázemí prosperující společnosti, zajímavé finanční
   ohodnocení, motivující výkonnostní prémie, možnost stravování, nástup ihned.

KONTAKT: MODIKOV, s.r.o., Wolkerova 845, 768 24 Hulín
  Tel.: 570 574 350, Ing. Karin Pěnčíková
  E-mail.: karin.pencikova@modikov.cz
  www.modikov.cz 
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Zámek otevírá výstavu, která mapuje
dvacet let ochrany lidových staveb
Holešov |  Zámek Holešov zve na putovní vý-
stavu Lidové stavby známé i neznámé – Zlín-
ský kraj, kterou u příležitosti 20. výročí vyhlá-
šení památkově chráněných vesnických sídel 
připravil Národní památkový ústav, územně 
odborné pracoviště Kroměříž ve spolupráci  
s agenturou Foibos. Výstava se koná v 1. pa-
tře zámku.

Projekt Lidové stavby známé i nezná-
mé prezentuje prostřednictvím fotografií na 
speciálních panelech lidové stavby východní 
Moravy, které se i díky soustavné památkové 
péči odborníků podařilo uchovat do součas-
nosti. Jak říká organizátor holešovské výsta-
vy Ondřej Machálek, nebýt plošné památkové 

ochrany, řada z nich by dnes již neexistovala 
nebo by byla zásadně přestavěna.

„Pestrost výstavy však spočívá především 
v kontrastu našeho regionu, ve kterém se po-
tkávají tak specifické regiony, jako je Valaš-
sko, Haná, Luhačovické Zálesí a Slovácko. 
Návštěvník si prohlédne skromné valašské 
roubenky, dlouhá hanácká stavení i slovácké 
vinohradnické domky,“ upřesnil Machálek. 
Region Holešovska na výstavě reprezentují 
doškové chaloupky v Rymicích. 

Výstava, kterou v prostorách holešovské-
ho zámku připravilo Městské muzeum a gale-
rie MKS Holešov, trvá do 1. listopadu. 

Mgr. Dana Podhajská, MKS Holešov

Holešov | Městské kulturní středisko Ho-
lešov děkuje všem malým malířům, kteří se 
zapojili do výtvarné soutěže Zdeněk Burian 
očima dětí. Dík patří samozřejmě také rodi-
čům, kteří jim k tomu pomohli, a pedagogům 
z výtvarného oboru Základní umělecké školy  
a TyMy centra Holešov, kteří se se svými svě-
řenci zapojili ve speciální kategorii. 

Vznikla nádherná expozice, která překro-
čila naše očekávání a ozdobila výstavu Z pr-
vohor na Divoký západ věnovanou 110. výročí 
narození Zdeňka Buriana. Sešlo se nám přes 
dvě stě obrázků, originálních výtvarných ilu-
zí inspirovaných tvorbou největšího českého 
ilustrátora dobrodružné literatury.

V této chvíli odborná komise složená z pe-
dagogů vyhodnocuje výsledky. Ceny, které do 
soutěže věnovala česká síť dinoparků a nakla-
datelství Primus, budou vítězům předány na 
slavnosti v posledním zářijovém týdnu. 
Všechny obrázky si veřejnost může prohléd-
nout do 27. září v Zámecké galerii. 

Mgr. Dana Podhajská, MKS Holešov

Výtvarná soutěž Zdeněk Burian očima dětí je u konce. Byl o ni zájem

Vernisáž výstavy.                               Foto | Jana Rohanová

Soutěž měla velký úspěch.  Foto | Dana Podhajská

Světově proslulé české smyčcové kvarteto 

Pavel Haas Quartet koncertuje 
také v rámci Festivalu MUSICA Holešov 

v sobotu 19. září v 19.30 hodin
ve velkém sále Zámku Holešov. 

Ve své programu mají v těchto dnech koncerty nejen v Ev-
ropě (Londýn, Amsterdam, Istanbul, Bremen, Ghent, Bru-
ssels, Stockholm), ale i v Americe (Salt Lake City,Boston, 
Washington, Philadelphia....)

Předprodej na všechny koncerty MUSICA Holešov - v Měst-
ském informačním centru Holešov.
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Japonci znali „Čeko“ a „Čekoslovakia“. 
Z motoru vzadu škodovky byli u vytržení
Holešov | Dva skautští dobrodruzi Aleš Ca-
hlík z Holešova a Jakub Pejchal vyrazili na  
23. Skautské jamboree do Japonska. Urazi-
li 14 tisíc kilometrů, projeli 8 zemí - „škodov-
kou“ L120. 

A proč právě škodovkou? „Důvodů je 
hned několik. Vzhledem k tomu, že jsme za-
mýšleli naší cestou určitým způsobem pre-
zentovat Českou republiku, chtěli jsme jet 
autem české výroby. Zároveň jsme vybírali 
jednoduché auto, které budeme schopni sami 
po cestě opravit. A Škoda 120L je v současné 
době jedním z nejlépe dostupných automobi-
lů, který takové požadavky splňuje,“ říká Aleš 
Cahlík. 

Jak jste se na cestu připravovali? 
Bylo to jiné než přípravy s moderním 
autem? 

Přípravy samotné trvaly víc než rok, po-
sledních pár měsíců se jednalo skoro o ka-
ždodenní záležitost. Vzhledem k tomu, že 
ani jeden nejsme vzděláním automecha-
nik, bylo potřeba se spoustu věcí naučit.  
S přípravou auta nám pomáhal náš kamarád                     
Láďa Reich, který nám věnoval několik desí-
tek hodin oprav spojených se základním do-
školením. S ním jsme taky konzultovali vý-
běr náhradních dílů. Ne že bychom vezli celé 
náhradní auto, ale málo toho nebylo - zava-
zadlový prostor byl v podstatě zaplněn pouze 
díly a nářadím. Kromě toho ale příprava zahr-
novala potřebné papírování, plánování trasy, 
získávání sponzorů, komunikaci s médii a za-
hraničními skauty.

Jak dlouho vám cesta trvala?
Protože jsme toho chtěli během cesty co 

nejvíce vidět, dělali jsme hodně zastávek,  
a tak nám trvalo 37 dní dojet z Holešova až 
do Vladivostoku. Odtud 2 dny trajektem přes 
Jižní Koreu do Japonska, kde jsme strávili 
skoro měsíc.

Byly během jízdy nějaké problémy? 
Problémy nebyly, byly pouze výzvy. =) 

Občas jsme se museli vypořádat s naší le-
ností, únavou, rozdílnými názory, byrokra-
cií a ruskou policií (nebo ona s námi). Občas 
jsme museli montovat, čistit, svářet. Někdy 
bylo třeba hledat cestu, místo na spaní, ben-
zinovou pumpu, vodu. Ale žádná výzva neby-
la naštěstí tak velká, abychom ji nedokázali 
překonat.

...a naopak pozitivní zážitky?
Naše cesta se nesla ve znamení setkávání 

se s lidmi v zemích, kterými jsme projížděli.  

|   JANA ROHANOVÁ

V každém větším městě jsme měli předem do-
mluvenou návštěvu místních skautů. To celé-
mu putování dodalo úplně jiný rozměr - na-
jednou jsme měli možnost trochu proniknout 
do místní kultury, myšlení. Vždy bylo setkání 
něčím jiné, ale nikdy nás nepřestala překva-
povat vstřícnost, pohostinnost a ochota, kte-
rými jsme byli zahrnuti. A to i když jsme byli 
do té doby zcela neznámí lidé.

Asi vás nadchly i přírodní krásy...
Ano. Ať už ledové vody Bajkalu, pustá si-

biřská step, nebo východ slunce na Mt. Fuji 
(nejvyšší hora Japonska). To vše nám zůstane 
v paměti. Zážitků ale máme samozřejmě ne-
počítaně, pokud by to někoho zajímalo, je ur-
čitě zván na přednášku, která se v Holešově  
v dohledné době uskuteční.

Měli jste někdy během cesty nutkání 
jízdu vzdát?

Já ne. A myslím, že Kuba to měl podobně...

Jaké bylo přijetí v Japonsku?
Japonsko je pro Evropana něco napros-

to odlišného a čekají ho překvapení na kaž-
dém rohu. Nečekaně tu ale každý zná “ČEKO” 
nebo “ČEKOSLOVAKIA” a nad naší stodva-
cítkou byli Japonci většinou úplně u vytrže-
ní. Zvlášť když jsme jim ukázali, že má motor 
vzadu. Dostávalo se nám tak mnohých privi-
legií - parkování zdarma na soukromých po-
zemcích, obdarování potravinami nebo i po-
zvání strávit noc u japonské rodiny doma.
Přivítání na jamboree bylo pak úplně jiná ka-
pitola. Tak obrovský zájem, podporu a nadše-
ní jsme asi ani jeden nečekali.

Zopakovali byste si cestu?
Myslím, že bychom se úplně nebránili, ces-
tovat určitě v budoucnu chceme. Ale asi 
je potřeba se posunout zase někam dál, 

rozhodně neplánujeme kariéru automobilo-
vých cestovatelů.

V jakém stavu je nyní škodovka? 
Snad právě někde na moři pluje do Ham-

burku, kam by měla dorazit někdy začátkem 
října. Pár šrámů má, ale nic hrozného. Po pří-
jezdu budou asi nutné drobné opravy, které 
jsme na cestě nebyli schopni realizovat. Plá-
nujeme ji pak využít symbolicky k dopravě 
na přednášky o naší cestě, které se uskuteční  
v několika městech v České republice. 

Když bilancujete – jsou nějaké obecné 
rady, které byste doporučil podobným 
dobrodruhům?

Namátkou… Se stříbrnou páskou, váza-
cím drátkem a védéčkem (olej) opravíš téměř 
všechno. 

Pamatuj, že se při cestě na východ nebo 
západ mění čas - ať na tebe nemusí nikdo zby-
tečně hodinu čekat. 

Nejezdi po ruských cestách v noci - kráter 
se dá snadno přehlédnout. 

Nikdy se nesnaž donutit Japonce porušit 
daná pravidla nebo harmonogram, jakkoliv se 
zdají nelogické - nikam to nevede. 

Nekupuj si v Japonsku fruko s obrázkem 
řepy - nedá se to pít. =)

Jak dlouho jste členy Skautu a co pro 
vás skauting znamená?

Já od svých devíti a Kuba od dvanác-
ti let. Skauting jsou pro nás přátelé a příle-
žitost se neustále zlepšovat, skauting je ži-
votní styl. Naučil nás zodpovědnosti za sebe  
i okolní svět, schopnosti komunikace a vede-
ní týmu, kritickému myšlení i samostatnosti. 
A teď jsme poznali i jeho mezinárodní dimen-
zi. Skoro všude na světě může člověk potkat 
někoho, kdo má podobné smýšlení a je vždy 
ochoten pomoci.
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Starostové se sešli v Kurovicích
MIKROREGIONY

Martinická Omladina doplnila 15. ročník Moravských chodníčků
Martinice | Letošní 15. ročník Moravských 
chodníčků konaný ve dnech 7. - 8. 8. 2015   byl 
v řadě věcí originální, ale také jubilejní.
Vymysleli je před léty členové slováckého 
souboru Radovan z Napajedel coby folklorní 
setkání se spřátelenými soubory z okolí Na-
pajedel. Postupně se však rozšířily na setká-
ní souborů z jednotlivých regionů Slovácka, 
Valašska a Hané a staly se tradicí. Moravské 
chodníčky se konají vždy během druhého srp-
nového víkendu a začínají již v pátek vystou-
pením mužských a ženských sborů v Klášterní 
kapli, kde pokračují v sobotu ukázkou řemesl-
né tvorby a vystoupením pozvaných souborů. 

V sobotu v hlavním programu vystoupi-
ly v prostorách radničního nádvoří pozvané 
soubory Radovan, Radovánek a Pozdní sběr 
z Napajedel, DNS Pomněnka Tvrdonice, FS 
Kalina Babice a další, včetně kulturního sdru-
žení Omladina Martinice, o. s. s vystoupením 
hanáckých tanců.  Jde o choreografické spo-
jení vystoupení dětí a dospělých jako jedno-
ho celku bez rozdílu věku. Ani extrémně teplé 

počasí neodradilo členy souboru ukázat svým 
programem, že i v hanáckých krojích je možné 
pobavit, předvést něco malého ze svého umě-
ní a zaujmout  přítomné diváky.  Po ukončení 

Kurovice| Spolupráce s městskou policií  
v Holešově, představení akčního plánu, nebo 
nové webové stránky. Taková byla témata 
zasedání Mikroregionu Holešovsko v úterý  
9. září na kurovickém obecním úřadě. 

Prvním bodem programu bylo navázání 
nebo prodloužení spolupráce některých obcí 
s holešovskými strážníky, měření rychlosti  
v obcích a zajíždění příslušníků městské poli-
cie do vesnic. 

Dalším bodem jednání bylo představení 
Akčního plánu (AP), který plynule navazuje 
na již vytvořený Strategický (souhrnný) doku-
ment správního obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Holešov. 

Členové realizačního týmu Projektu pod-
pory meziobecní spolupráce seznámili pří-
tomné s hlavními částmi zmíněného Akčního 
plánu. Poté ho podrobněji popsali a pohovo-
řili o šesti vybraných projektech vhodných 
pro území Mikroregionu Holešovsko, kterými 
se AP detailněji zabývá. Jedná se o Propoje-
ní cyklostezek v regionu, Energetické využití 
a likvidaci směsného komunálního odpadu, 
Rozšíření kapacit domova pro seniory, Ví-
cejazyčného turistického průvodce, Zadržo-
vání vody v mikroregionu, Společné kulturní 
akce pro zachování tradic mikroregionu. 

Starostové se dále informovali o výstu-
pech studie společnosti Ekotoxa z oblasti 

|   JANA ROHANOVÁ

hlavního programu pokračovala volná zábava 
s cimbálovou muzikou Rováš, což jistě přispě-
lo k příjemnému posezení.                                               

 VO    

protipovodňových opatření. Pan František 
Dvorník prezentoval svou novou knihu s ná-
zvem Dějiny zeměměřičských služeb na Ho-
lešovsku a Bystřicku, kterou vydal svým 
nákladem. Obce mikroregionu si od něj kou-
pily celkem sedmatřicet výtisků. Proběhlo 

hodnocení dožínek a poté starostové probra-
li otázku odkanalizování a čištění odpadních 
vod v jednotlivých obcích. Na příští zasedá-
ní zůstalo otevřené téma nové webové strán-
ky mikroregionu. O jejich zpracování nejspíš 
projeví zájem několik firem.

Starostové Mikroregionu se sešli. Foto | Jana Rohanová
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Vzpomínali na Mirka Konečného

Ludslavice| V pondělí dne 7. 9. 2015 proběhla v obci Ludslavice tichá vzpomínka na  bývalé-
ho starostu Mirka Konečného. V tento den tomu bylo přesně rok, co tragicky zahynul.  Přijeli si 
zavzpomínat starostové a zastupitelé téměř z celého mikroregionu. Navečer při setkání na obec-
ním úřadě jsme se odebrali na místní hřbitov, kde jsme položili kytice a pronesli modlitbu za 
účasti téměř třiceti bývalých kolegů. Že se Mirek těšil velké oblibě a že nám tady chybí, svědčí  
i to, že jsme se sešli v tak hojném počtu a také jsem zahlédl, že na hrobě nechyběly kytice od ka-
marádů a místních spolků hasičů a svazu žen. 

Vojtěch Adamík, starosta

„Privátka“ dostala nový povrch
Rymice | Asfaltový recyklát, který vznikl 
frézováním rekonstruované silnice u Rymic, 
nově poslouží jako povrch napojení cyklo-
stezky u Količína a Rymic. Nezpevněná vo-
zovka „privátka“ mezi Holešovem a Rymice-
mi, která slouží jako spojnice, bude pokryta 
udusaným recyklátem a stane se lépe sjízd-
nou pro cyklisty. Jedná se o trasu v délce asi 
šest set metrů.                                                            

(roh)

Vychovají si novou hasičskou 
generaci
Martinice | Kroužek mladých hasičů nově 
vzniká v Martinicích. Jedná se o oddíl mlad-
ších žáků ve věku od čtyř do deseti let. „Smy-
slem je hlavně to, aby se děti naučily využívat 
svůj volný čas efektivně,“ uvedl za vedení od-
dílu Vítězslav Pospíšil. Děti se mají podle něj 
také zapojit do dění a aktivit v obci a mimo 
jiné má oddíl sloužit k výchově budoucí hasič-
ské generace. Momentálně se k mladým mar-
tinickým hasičům hlásí 14 dětí – 12 chlapců  
a dvě odvážné dívky.  Co se týká financování – 
hasičům pomáhá obec a sponzoři.           

 (roh)

KRÁTCE

Omladina slavila krajské dožínky v Kroměříži

Po slavnostním průvodu městem a předání dožínkového věnce hospodáři - hejtmanovi  Zlínské-
ho kraje p. Mišákovi proběhl celodenní kulturní program dožínek s vystoupením zúčastněných 
souborů. Hlavní program se odehrál na Velkém náměstí včetně Dětské scény na Starém pivo-
vaře pro nejmenší děti. 
Na nádvoří Arcibiskupského zámku se konaly Slavnosti chleba s kulturním programem. Nechy-
běl ani jarmark lidových řemesel a dobrého jídla či pití při neúměrně letním a teplém počasí.      

VO

Tučapy | Ačkoliv tomu teplota vzduchu  
a vody nenasvědčovala, přiblížil se posled-
ní víkend „velkých“ prázdnin a s ním se vy-
rojila spousta akcí s nostalgickým názvem 
„loučení“. Také Myslivecký spolek Háje Tu-
čapy – Bořenovice „vtělil“ svoji tradiční „Dět-
skou mysliveckou olympiádu“, ve spoluprá-
ci s holešovskou městskou částí Tučapy, do 
této akce. A tak 29 účastníků ve čtyřech ka-
tegoriích mohlo v sobotu 29. 8. 2015 úderem  
14 hodiny absolvovat trasu šesti stanovišť 
(„přírodovědná poznávačka“, střelba ze vzdu-
chovky, test z kynologie, lukostřelba, hod 
míčkem na cíl, výtvarná dílna), na nichž měli 
možnost získat body pro závěrečné hodnoce-
ní. Zvláštní poděkování patří městu Holešov 
(za poskytnutou finanční podporu), Vojen-
ským lesům a statkům Plumlov za realizaci 
stanoviště „přírodovědná poznávačka“ a po-
skytnutí cen, podnikům Sfinx a Wastex. Kaž-
dý účastník tohoto klání obdržel pamětní list, 
balíček s ovocem a sladkostmi, pexeso, nej-
mladší kategorie i dřevěné medaile. Vítězové 
jednotlivých kategorií pak obdrželi diplomy 
a knižní ceny. Po absolvování trati se mohli 
účastníci posilnit opečeným buřtíkem, sodov-
kou, melounem, přebytečný adrenalin mohli 
vyplavit na trampolíně (zapůjčené OÚ Boře-
novice) či jízdou na poníku.

Zdeněk Hlaváč

Dětská myslivecká 
olympiáda
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Kdy:
Pondělí 21. 9. 2015 od 17.00
Úterý 22. 9. 2015 od 17.00

Kde:
V zámeckém parku 

u hájenky
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Slavili jsme dožínky v partnerských
a lázeňských Turčianských Teplicích

Touláme se po Evropě

Radek Doležel (vlevo) předal primátorovi Igoru Husovi láhev moravské slivovice. Foto | Peter Prokša

Turčianské Teplice| Vděk za úrodu a hoj-
nost nedávno vyjádřili také ve slovenských 
Turčianských Teplicích, což je jedno z partner-
ských měst Holešova. 
Asi šestapůl tisícové malebné lázeňské měs-
to naplánovalo oslavu úrody na 22. srpna  
a podpořit tuto akci i spolupráci nejen s tam-
ní radnicí jsme vyjeli s místostarostou Radkem 
Doleželem. 
Slavnostní akci zahájil dožínkový průvod, ná-
sledovalo poděkování za úrodu na pódiu před 
radnicí a vystoupení folklorních souborů  
z Turčianských Teplic i okolních měst. Před-
vedly se děti s kouzelně připraveným progra-
mem, ale také zkušení folklorní profíci, při je-
jichž tanečních kreacích se tajil dech. 
Mimo zástupce z Holešova akci navštívili pri-
mátor a náměstek pro hospdářský rozvoj  

|   JANA ROHANOVÁ

z Havířova a skupina z partnerského města 
Skawina v Polsku. 
Hlavním bodem programu bylo zamozřejmě 
vyzdvižení úrody. A jelikož vedle obilí a jiných 
zemědělských produktů jsme vděčni i za ovoce, 
během hlavního ceremoniálu předal místosta-
rosta Radek Doležel slovenskému hospodá-
ři - primátorovi Igoru Husovi - láhev slivovi-
ce. Toto gesto si zasloužilo obdiv přihlížejících. 
Kromě oficiálního programu byla příležitost  
i k neformálním rozhovorům, během kterých 
bylo možné vzájemně poznat odlišnosti zemí  
v oblasti kultury, samosprávy měst i státní 
správy. Více na www.holesov.cz

Holešov | Další pokračování umělecké-
ho příběhu holešovské dvojice Nelly Billová  
a Jaromír Tomšů ml. se odehrálo v neděli  
30. srpna – při vernisáži oba umělci předsta-
vili holešovské veřejnosti své fotografie, které 
zachycují jejich cestování po Evropě v letoš-
ním roce. Obrazy krajiny z Dolomitů či scené-
rie z evropských měst – to vše mohou návštěv-
níci Cinema café v Holešově zhlédnout do  
31. října 2015. Máte-li rádi působivé obrazy pří-
rody či zákoutí měst a jejich uliček – přijďte se  
i vy podívat na krásné fotografie zkušené hole-
šovské výtvarnice a jejího mladého žáka.

Mgr. Svatava Ságnerová
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Chcete hrát 
stolní tenis? 
Zveme vás  do našeho týmu!
Hrajeme každé úterý a čtvrtek 
od 16 do 18 hodin ve stolnětenisové 
hale v Pivovarské ulici. 

Kontakt: 607 762 145
Internet: tjholesovost.webnode.cz/ 
TJ Holešov, oddíl stolního tenisu

SPORT

Konala se 3. Podhostýnská RC Rally
Na hřišti házené                     
v Holešově závodila 
autíčka v RC RALLY

Holešov| V sobotu 5. září v jednu hodinu 
odpoledne se konala na hřišti házené v Ame-
rickém parku 3. Podhostýnská RC RALLY. 

K našemu cvičebnímu programu zveme 
od září  všechny od nejmenších až po seni-
ory a všechny, kdo se hodlají pravidelně hý-
bat. Připravujeme i založení oddílu karate pro 
mládež. 

Informace zveřejníme v propagační skříň-
ce na restauraci Sokolský dům a v tisku. 

Další změnou může být i zřízení cvičení 
jógy.

Informace obdrží zájemci od cvičitelky 
sestry Kopečkové v pondělí  od 16:30 v malé 
tělocvičně sokolovny v 1. poschodí nebo v pá-
tek dopoledne od 9:00. 

I přes prázdniny cvičily ženy pravidelně 
v pondělí v tělocvičně, dvakrát týdně se cvi-
čilo tai-či v zámku a na besedě u kávy jsme 
si vyslechli zajímavosti od naší starostky ses-
try Smrčkové, která se zúčastnila jako třetí 
cvičenka Holešova celosvětové akce - Gym-
noestrády v Helsinkách. V roce 1956 se jí zú-
častnili dva členové z oddílu sportovní gym-
nastiky v tehdejší Jugoslávii. Prázdniny jsme 
zakončili republikovou akcí ČOS pod názvem 
„Noc sokoloven“ s pohybovým i kulturním 
programem a přenocováním na karimatkách 
v naší sokolovně. 

Na další akci pod názvem „Týden pohybu“ 
zveme nejen členy a příznivce, ale i ty, kdo se 
chtějí hýbat. Na sobotu 26. září připravujeme 
ukázky cvičení žactva, žen na hřišti a na po-
zemku vedle sokolovny ve směru k Plačkovu 
budou nastálo usazeny cvičební stroje nejen 
pro naše členy, ale i pro veřejnost.  Podobné 
akce probíhají už pátým rokem v celé Evro-
pě a jejich smyslem je pozvat širokou veřej-
nost ke změně životního stylu a pohybovými 
aktivitami přispět k ozdravení populace trpící 
zvýšenou obezitou. Zveme do Sokola i na naše 
akce.                           Výbor T.J. Sokol Holešov

DFK Holešov – Lužkovice: 2:1 (1:0)

|   JANA ROHANOVÁ

Účastnilo se jí 33 nadšenců. „Běžně tu mívá-
me okolo padesáti lidí, ale letos hodně závod-
níků odradilo počasí,“ konstatoval jeden z or-
ganizátorů soutěže Michal Brázdil. 
Soutěž, která se konala v Holešově, byla jed-
nou ze šesti soutěží série RC Rally Zedart, 
která se jede v průběhu celého roku a pro 
její vyhodnocení se sčítají body jednotlivých 
kategorií. 
Ačkoli se jednalo o závody autíček, soutěž 
byla jako „opravdová“. „Proběhla rychlostní 

zkouška, každý úsek měříme a penalizujeme 
trestnými body. Takže se to skutečně podobá 
velké rallye,“ dodal Brázdil. 
Závodníci se při soutěži zapotili. Na rozdíl od 
jiných soutěží totiž nebylo stanovené místo, 
ze kterého se auta ovládala, ale majitelé autí-
ček běhali za svými stroji. 
„V základu stojí auto asi 7 tisíc. Ale hodně lidí, 
co se zajímá o tento sport, do něj investuje  
a pak se dostane třeba i na cenu 25 tisíc ko-
run,“ říká Brázdil.

Holešov přehrál vítěze krajského přeboru 
kombinační hrou, kolektivním pojetím hry, 
bojovností a vůlí po vítězství  a postaral se tak 
o překvapení v soutěži.
Sestava: Gabriela Lipková – Veronika Víz-
nerová, Míša Fojtová, Dominika Stolářová, 
Karolína Kozlanská – Ema Jiroušková, Moni-
ka Řiháková, Adriana Ševčíková, Kristýna Zi-
chalová – Eva Zderčíková, Dita Hovořáková.
Střídala: Natálie Hermanová
Branky: 2 Eva Zderčíková 

Mgr. Svatava Ságnerová

Další cvičební rok a pohybové aktivity v TJ sokol Holešov

Přebor TC Holešov ve čtyřhrách pro rok 2015
Holešov| V sobotu 5. 9. 2015 se uskutečnil 
další ročník již tradičního přeboru TC Hole-
šov ve čtyřhrách pro rok 2015, kterého se zú-
častnilo 21 párů tenistů a početné publikum. 
K převážně mužským dvojicím všech věko-
vých kategorií se přidaly i páry ženské a smí-
šené z našeho města a také z okolních teniso-
vých klubů.

Los rozdělil zúčastněné do 4 skupin. Nej-
lepší dva páry z každé skupiny pak postoupily 

do odpoledních vyřazovacích kol. Do podve-
černího finále se nakonec probojovala dvojice 
Zdeněk Matela, Miroslav Páleník a pár Daniel 
Horejš se Zdeňkem Zapletalem. Ve velmi vy-
rovnaném utkání byl šťastnější pár Matela – 
Páleník, kdy za stavu 1:1 na sety těsně rozhodl 
maxitiebreak. 

Celý turnaj od rána až do večera přine-
sl tenis velmi dobré úrovně. Kvalita hry ros-
te rok od roku, a i proto je nutné všechny 

zúčastněné za předvedené výkony pochválit  
s konstatováním – jen tak dál. Příjemný spor-
tovní den byl ukončen předáním cen vítězům. 
Za příkladnou materiální podporu turnaje dě-
kuje výbor tenisového klubu přerovskému pi-
vovaru  Zubr a firmě Jospo Holešov. 

Více na stránkách tenisového klubu www.
tcholesov.cz.

za TC Holešov Dušan Leško
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY
Tato rubrika je věnovaná politickým stranám a spolkům. Názory a stanoviska zde prezentované se nemusejí 
ztotožňovat s názory vedení města Holešova a redakce. Kromě jazykových korektur texty nejsou upraveny. 

V sobotu 15. srpna 2015 uspořádala tělo-
výchovná jednota Orel Holešov a KDU-ČSL   
na orelském hřišti v Holešově Den pro rodinu.

I přes vysoké teploty, které v sobotu vlád-
ly, se den pro rodinu povedl a účast dosáhla 
ke 300 lidí. 

Cílem ale bylo především setkání všech 
generací, pobavení se, navázání nových kon-
taktů a příležitost k zasportování si. Smyslem 
byla oslava rodin a svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, přesně v duchu orelského hesla: „Dá-
váme sportu smysl!“

Pro všechny byl připraven bohatý pro-
gram s občerstvením a množství aktivit: fot-
bal, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, střel-
by z luku, vzduchovky, malování pro děti, hod 
na cíl, skákací hrad, trampolína... Po celý den 
obětavě jezdil pan Loučka s koňským povo-
zem a vozil účastníky po okolí hřiště. Nád-
herný den zpestřilo i vystoupení manželů Po-
láškových s bičem a holešovské westernové 

Den pro rodinu přilákal i MVDr. Pavla Bělobrádka

skupiny. Na akci přijali pozvání politici v čele 
s místopředsedou vlády a předsedou KDU-
-ČSL MVDr. Pavlem Bělobrádkem a poslan-
ci Mgr. Ondřejem Benešíkem a Ludvíkem 

Hovorkou. Dále přijeli předsedové  krajského 
i okresního výboru a další zástupci místních  
organizací z celého kraje.                        

 Ing. Pavel Karhan
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY

Malé zamyšlení...

Dům  u sv. Martina slouží již 25 let (a nejen holešovským farníkům)
Holešovská KDU-ČSL se v roce 1990 vý-

razně zasloužila o navrácení Domu U sv. Mar-
tina zdejší římskokatolické farnosti. Její čle-
nové a příznivci odpracovali při rekonstrukci 
tohoto objektu stovky brigádnických hodin  
a společně s křesťanskou mládeží patřili k nej-
pilnějším brigádníkům. 

Dům U sv. Martina převzala Římskoka-
tolická farnost Holešov začátkem července 
1990. Byl to první objekt v olomoucké arci-
diecézi, který byl navrácen římskokatolické 
církvi. Díky společnému úsilí místní duchovní 
správy, farní rady a poslanců městského ná-
rodního výboru zastupujících Čs. stranu lido-
vou se podařilo získat pro zdejší farnost ob-
jekt, ve kterém byly zřízeny učebny pro výuku 
náboženství, farní knihovna, klubovny pro 
děti a mládež, sál pro konání přednášek, be-
sed, výstav, koncertů, zkoušek chrámové-
ho sboru a scholy, později také Centrum pro 
rodinu Holešov aj.  V rekordně krátké době 
– během dvou prázdninových měsíců – pro-
běhla v objektu rozsáhlá rekonstrukce, na 
které se výrazně podílela holešovská křesťan-
ská mládež a členové a příznivci lidové strany. 

Část brigádníků při opravách a poděkování Mons. Josefem Hrdličkou.                                                   Foto | archiv F. Rafaji 

Regionální měsíčník „HOLEŠOVSKO“ se 
v posledních letech stal vedle okresních, kraj-
ských a celostátních periodik nedílnou součás-
tí zdroje informací pro naše spoluobčany. Svůj 
specifický význam má však především v tom, 
že informuje Holešovany, ale i občany širší-
ho okolí o zajímavých a důležitých skutečnos-
tech, které se v Holešově a jeho místních čás-
tech odehrávají. 

Vždy jsme v minulosti trvali na tom, aby to 
byl časopis informativního charakteru o tom, 
co se v Holešově děje v oblasti kultury, spor-
tu, historie atd. Velký důraz byl vždy kladen na 
informovanost občanů o fungování městského 
úřadu a jeho volených orgánů, o finanční situ-
aci města (rozpočet a jeho průběžné reakce na 
aktuální potřeby města), o plánovaných i prá-
vě probíhajících či ukončených investičních ak-
cích a tak podobně.

Nová redaktorka Holešovska plynule navá-
zala na předchozí redakci a má zájem vnést do 
podoby i obsahu novin své nové představy a ná-
hledy, aby bylo Holešovsko pro čtenáře zajíma-
vější a čtivější, což všichni vítáme. 

V žádném případě by podoba Holešov-
ska však neměla sklouznout na úroveň bul-
váru či jako zdroj nepravdivých, zkreslených  
a pomlouvačných výlevů některých zhrzených  
a podobných pisálků, bohužel mnohdy i z řad 
některých holešovských politických kruhů. 

Když hovořím s mnohými známými, kteří 
Holešovsko pravidelně čtou, většinou se shodu-
jeme na tom, jak radostné je sledovat bohaté dění 
ve všech možných oblastech života Holešova, 

především však, když se jedná o aktivity mládeže. 
Nadšeně hovoří o bohaté nabídce v oblasti kultu-
ry, sportu i o zrealizovaných investicích (Sušilova 
ulice – Novosady, Letiště, „Pionýrák“, zámek, ob-
chvat Holešova, koupaliště, parkoviště za kinem, 
výstavba ulice Školní, rekonstrukce a zateplování 
základních a mateřských škol, generální rekon-
strukce Centra pro seniory, vybudování kanaliza-
ce ve všech místních částech Holešova a další), 
ale i o akcích plánovaných (rekonstrukce ulice 6. 
května ve všetulské části Holešova, rekonstrukce 
zámecké zahrady atd.).

Všechny tyto zmíněné investiční projekty 
téměř zásadního významu pro naše město však, 
bohužel, v očích některých opozičních kritiků 
byly podle jejich názoru a tvrzení realizovány 
naprosto chybně a zbytečně. Paradox je v tom-
to případě především v tom, že oni sami, kromě 
svých osobních zájmů, pro Holešov a jeho obča-
ny doposud mnoho nevykonali.

Často se setkávám s dotazy, proč někteří 
aktivní politici – členové zastupitelstva neustá-
le veřejně napadají vedení města, zpochybňu-
jí téměř každý jeho krok. A to ať jsou to kroky 
sebevýznamnější, smysluplnější a s pozitivním 
dopadem na život v našem městě. Pokud by 
se jednalo o kritiku konstruktivní, bylo by vše  
v pořádku, ale v těchto případech tomu tak vět-
šinou není. A to tazatelům - veřejnosti vadí.

Každý veřejně činný jednotlivec by si měl 
velmi silně uvědomovat, že je pod neustálým 
dohledem a kontrolou veřejnosti a s tímto vědo-
mím by se měl i chovat a konat. To platí obecně 
a tím pádem i v poměrech našeho města.  

Nápomocno veřejnosti ke kontrole nás za-
stupitelů při jednání a hlasování zastupitel-
stva by mělo být i opatření, kterým zastupitelé 

umožnili občanům sledovat tato jednání téměř 
v přímém přenosu prostřednictvím kamerové-
ho snímání, pokud se nemohou nebo nechtějí  
z nějakých důvodů účastnit osobně. 

Rozhodně pozitivní efekt však kamera bude 
mít pro způsob hlasování jednoho našeho velmi 
„aktivního“ zastupitele, který se ve svém člán-
ku v červencovém vydání Holešovska přiznal, 
že hlasuje jinak, když ho vidí občan, než když je  
v anonymitě (přímá citace, aby mě někdo ne-
obvinil, že podávám nepravdivé informace,   
z článku „Své sliby plníme…“.  „… ze své zkuše-
nosti vím, že zastupitelé hlasují jinak, když je 
vidí občan, kterého se materiál týká, než když 
jsou v anonymitě.“).

Já si totiž za téměř 20 let svého působení 
v zastupitelstvech našeho města neuvědomuji, 
že bych já nebo někdo z kolegů, a to napříč po-
litickým spektrem, hlasoval jinak při účasti do-
tčené veřejnosti a jinak bez její účasti. Přiznání 
našeho nejmenovaného kolegy, že je to v jeho 
případě jinak, je pro někoho možná docela pře-
kvapivé až úsměvné, ale pro nás, kterých se to 
bezprostředně týká, smutné a především nepři-
jatelné. Takový „politik“, který se takto chová -  
takto hlasuje, by měl zcela nepokrytě zvážit své 
další angažmá v Zastupitelstvu města Holešova 
a tím i ovlivňování věcí veřejných. Což je v tom-
to případě přinejmenším k malému zamyšlení 
nejen pro dotčenou osobu, ale i pro ty voliče, 
kteří jej volili.
Pevně však věřím, že čas a postupný nástup 
mladé a minulostí nezatížené generace do or-
gánů města úroveň vztahů i jednání zkultivuje 
a zkvalitní. Naše město a jeho občané si to do-
zajista zaslouží.. 

Pavel Svoboda -  zastupitel města

Byly opraveny silně poškozené omítky stěn, 
částečně položeny nové podlahy a oprave-
na elektroinstalace, natřena okna a střecha 
domu. Renovaci podpořili peněžními dary 
místní farníci.

Slavnostní otevření opraveného Domu  
U sv. Martina se konalo 9. září 1990 za účasti 
olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa 
Hrdličky, který osobně poděkoval nejpilněj-
ším brigádníkům. 

Poté, co po únorových událostech roku 
1948 nastupující totalitní režim zabavil zdej-
ším katolíkům jejich Katolický dům Cent-
ral (dnešní kino Svět s vedlejší loni strženou 
orelskou tělocvičnou), dočkala se holešov-
ská farnost opět po 42 letech nesvobody své-
ho střediska, ve kterém se mohou rozvíjet 
duchovně-vzdělávací, výchovné a kulturní ak-
tivity, a to nejen holešovských farníků.

František Rafaja 
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Červené barety byly opět „ve škole“

dva roky zajímavého života, což zejména pro 
současnou mladší generaci je nepochopitelné. 

Spoustu návyků a dovedností jsme si odnes-
li i do civilního života, některé zůstaly dodnes. 
Získávali jsme je celkem v 15 druzích příprav, 
např. výsadkové, tělesné, ženijní, rádiové, cizí 
jazyky, sebeobrana atd. Kdyby nás na setkání 
poslouchal někdo neznalý výcviku výsadkářů - 
průzkumáků, tak by řekl, že si to vymýšlíme. Ale 
není tomu tak. Základ vzpomínek byl a je vždy 
pravdivý. 

Řada témat vzpomínek proběhla již na se-
tkání Dobrotice 2014, bylo ale pořád na co vzpo-
mínat. Vzpomínky byly většinou veselé, zá-
bavné, ty tvrdší zejména v tělesné a výsadkové 
přípravě jsme ještě důrazně probírali s velením 
roty, které na setkání bylo v plné sestavě, a to: 
velitel roty Jarda Stross, jeho zástupce Fran-
ta Bahner a staršina Dušan Hric. Nebránili se 
našim „dotazům“ a připomínkám k výcviku, vše 
jsme si „vysvětlili vhodným způsobem“.

Nejzajímavější vzpomínky byly odměněny 
drobnými dárky, které věnovaly firmy TOMA. 
a. s. Otrokovice a Profire s. r. o. Otrokovice. 
Příjemně byli překvapeni organizátoři setkání 
dárkem v podobě dortu - knihy se zajímavým 
nápisem týkajícím se našeho útvaru a roty C. 
Zákusek upečený manželkou jednoho z účast-
níků chutnal všem, na které vyšlo. Poděkování 
patřilo i „obslužnému personálu“ z řad manže-
lek a vyčleněných účastníků setkání, ale i dal-
ších kamarádů.

V Žopech u Holešova se to v sobotu 15. srp-
na „začervenalo“. Od rána se v bývalé škole zača-
li scházet výsadkáři - veteráni, kteří vykonávali 
základní vojenskou službu u VU 7374 Holešov 
v letech 1966 - 1968. Tento výjimečný vojenský 
útvar, jehož příslušníci měli právo nosit ke stej-
nokroji červené barety (v té době pro civilní oby-
vatele byly velmi zajímavé zejména pro mladé 
dívky), měl označení „7. výsadkový pluk zvlášt-
ního určení“ a jeho příslušníci byli cvičeni ze-
jména pro úkoly v oblasti zpravodajské a diverz-
ní činnosti, což bylo v té době nutností.

Však také za tuto výjimečnost v tehdej-
ší ČSLA a postoje v srpnu 1968 byl útvar v ná-
sledujícím roce zrušen a velení útvaru v rámci 
rozsáhlých kádrových čistek i s rodinami citel-
ně zasaženo. 

V průběhu setkání, které bylo zahájeno 
hymnou výsadkářů z roku 1947, následovaly de-
baty ve skupinkách, kde se mimo jiné probíralo 
i téma „21. srpen 1968“ u našeho útvaru. Spo-
lu s velením útvaru jsme tehdy zabránili vstupu 
okupačních vojsk do kasáren, čehož jsme pod-
le dostupných informací dosáhli jen my v rámci 
tehdejší armády.

Z příslušníků roty C (také označované jako 
„ostrá rota“) se setkání zúčastnilo 42 kamará-
dů, jak si doposud i po těch letech říkáme, nejen  
z ČR, ale i ze Slovenska. Vzpomněli jsme i ty, 
kteří jsou již ve „výsadkářkém nebi“, ale násled-
ně i ty, kteří z různých důvodů na setkání ne-
mohli dojet. Nepřijeli do míst, kde jsme strávili 

Průběh setkání vhodně doplnil kamarád 
Tonda Heller svými písničkami a kytarou, tex-
ty složil sám a týkaly se našeho působení v Ho-
lešově. Byli jsme potěšeni, že i zástupci města 
nezapomněli téměř na desetileté působení na-
šeho útvaru v krásném městě, což připomněl 
ve svém pozdravu místostarosta Bc. Jaroslav 
Chmelař, kterého doplnil i svým pozdravem 
předseda Klubu výsadkových veteránů Ladislav 
Hrubý.

Našly se i drobné nedostatky, jeden jsme ale 
nemohli ovlivnit. A to výpadek elektrické ener-
gie v Žopech a průtrž mračen, která nás zastihla 
téměř až v závěru setkání. I příroda nás zkouše-
la, jestli si dovedeme poradit v každé situaci, jak 
jsme byli cvičeni. Dokázali jsme to letos i na loň-
ském setkání, kdy byla stejná situace. Další ne-
dostatky, které však neměly vliv na velmi dobrý 
výsledek setkání, odstraníme, aby příští setkání, 
které již plánujeme na srpen příštího roku, bylo 
bez nedostatků.

V neděli při úklidu a dalším hodnocení 
jsme se shodli, že přátelství v rotě C trvá i po 
47 letech a budeme se společně snažit o to, aby  
7. výsadkový pluk zvláštního určení nebyl nikdy 
zapomenut.

Za účastníky setkání 
výsadkář - veterán František Gult

Hledáme pracovnici do výroby na HPP
Pracovní náplní je obsluha tkacích stro-
jů, předchozí praxe není podmínkou, za-
učíme. Práce ve dvousměnném provozu  
v mladém kolektivu, nástup možný ihned. 
Místo výkonu práce je provozovna firmy 
UNIQUE Textiles, s. r. o. v Holešově. Na-
bízíme benefity formou stravenek, rizi-
kové příplatky, příplatky za práci přesčas  
a po uplynutí zkušební doby vzniká nárok 
na čtvrtletní prémie. 
Kontakt: textiles@unique, 
tel. 736 484 646.

INZERUJTE 
v měsíčníku Holešovsko.

Tel.: 603 488 727
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Jak se vám, motoristé, jezdí v Holešově? (postřeh čtenáře)
O stavu povrchu vozovek ve městě Hole-

šově je asi zbytečné cokoliv psát. Vedení MÚ 
Holešov o stavu vozovek ví a snaží se je v rám-
ci (finančních) možností řešit, což dokazují 
nedávno uskutečněné rekonstrukce ul. Suši-
lova a přilehlých ulic. Přesto je největším ne-
dostatkem, ne-li ostudou, stav (povrch) hlav-
ní ulice města Holešova, tj. ulice Palackého. 
Je pravda, že jde o ulici, která jako krajská  sil-
nice I. tř. spadá do kompetence Zlínského kra-
je, což ale neznamená, že by to tím snižovalo 
povinnost MÚ Holešov v úsilí o její rekun-
strukci. Nebude nic nového či překvapivého, 
bude-li vedení města celkem opodstatně-
ně operovat tím, že opravu ulice u ŘSZK už 
léta požaduje, že ale jsou odkazováni na  ne-
dostatek financí. V tom případě si dovolím na 
adresu MÚ Holešov otázku, jak je možné, že 
např. na stejné krajské silnici v Horním Lapa-
či byla nedávno provedena pokládka nového 
povrchu, která se de facto protáhla až k místní 
části Fryštáku-Žabárně, ale průjezd Holešo-
vem jakoby nikoho nezajímal. Zda se situace 
(nový povrch) ul. Palackého vyřeší po pláno-
vané restruktualizaci ul. 6. května, je otáz-
kou. V nejbližší době se již začne se zmíněnou 
restruktualizací a lze se obávat, že v souvislos-
ti s těmito pracemi, kdy má být nově vybudo-
vána i kruhová křižovatka, budou vynaloženy 
nemalé prostředky ŘSZK, takže k rekonstruk-
ci celé ul. Palackého s největší pravděpodob-
ností v brzké době zase nedojde.

Situaci s ul. Palackého navíc kompliku-
je i skutečnost, že tolik proklamovaný jižní 

obchvat Holešova není zdaleka využíván tak, 
jak se od něj očekávalo, že těžké kamiony a de 
facto veškerá doprava ve směru od Kromě-
říže a Hulína směrem na Bystřici pod Hos-
týnem je realizována centrem města. Kde je 
nějaké opatření, aby se doprava odklonila na 
jižní obchvat města (mimochodem údajně 
nejdražšího v ČR), který je využíván jen vo-
zidly přijíždějícími od Zlína? Není přece mož-
né, aby ŘS Zlínského kraje léta zdůvodňovalo 
(vymlouvalo se) na nemožnost rekonstruk-
ce ul. Palackého z nedostatku financí zvláš-
tě, když vláda pro tento rok uvolnila několik 
miliard korun navíc právě pro účely oprav  
a rekonstrukce silnic, cest a vozovek. Nepo-
chybuji, že pláču na nesprávném hrobě, ale 
domnívám se, že ani správný hrob by nevyře-
šil situaci, která se táhne léta ke škodě uživa-
telů, tj. řidičů, kteří si na „zalátaných“ či jinak 
poškozených vozovkách ničí svá vozidla.

Jednou takovou je i ulice Plačkov, která 
však, na rozdíl ul. Palackého, jde k tíži města 
Holešova. Nelze tvrdit, že se po ní nedá jez-
dit, nicméně problém, vzhledem ke stavu vo-
zovky, je v  její racionální využitelnosti. Uli-
ce Plačkov je obousměrná, má však značkami 
vyznačeno „Zákaz zastavení“ po pravé straně 
ve směru od ulice  Palackého k ulici Očadlíko-
va, druhá polovina vozovky je určena k prů-
jezdu touto ulicí. Snad každý místní motoris-
ta, který projíždí ul. Plačkov, zaregistroval, že 
právě ta část ulice, určená k průjezdu, není 
sice  „samá jama“, ale spíše „samá lata“ (rozu-
měj záplata) a o poklidném průjezdu nemůže 

být řeč. Ovšem druhá strana vozovky ul. Plač-
kov, dnes určená k parkování, je totiž mno-
hem kvalitnější, a tedy pro průjezd vozidel 
také mnohem vhodnější. Nebylo by tedy od 
věci, kdyby se příslušný odbor MÚ Holešov 
touto záležitostí zabýval. Jde jen o velmi jed-
noduchý zásah, a sice přemístit značky a změ-
nit strany ulice k parkování, resp. k průjezdu.

Nemyslím, že ulice Plačkov je jediným 
příkladem „drsného“ povrchu vozovky, je zde 
i ul. Grohova, Pivovarská a řada dalších, kte-
ré potřebují „uhladit“ povrch. Je samozřejmé, 
že práce na opravách ulic, resp. povrchu vo-
zovek se neobejdou bez potřebných financí, 
ale také zapracování do investičního plánu.  
V této souvislosti navrhuji, aby se část financí, 
plánovaných do (nekonečných) prací na ho-
lešovském zámku předisponovala na opravu 
ulic města Holešova. Vydržel-li špatný stav 
zámku do dnešních dnů, část nerealizová-
ní (byť plánovaných) investic jistě zámek po 
dobu jednoho dvou roků určitě již více nepo-
škodí. Nemám nic proti zámku, ale myslím, že 
oprava zámku, která stojí řádově několik desí-
tek milionů  korun ročně (a už stála téměř půl 
miliardy), by opožděné dokončení a předání 
k využívání MÚ, podnikatelů a veřejnosti ni-
jak osud zámku nepoškodila, na druhé stra-
ně finanční prostředky přesunuté na opravu 
ulic, které občané používají dnes a denně, by 
byly velmi racionálně využity, což by jistě ve-
řejnost přivítala s nemalou radostí.

Jiří  Baťa

...tak jako většině řidičů v naší zemi. Špat-
ně. Jsme vždy povinni přizpůsobit jízdu stavu 
vozovky, takže je to náš problém, když si na 
městských nebo státních komunikacích zničí-
me auto nebo aspoň tlumiče. Větší problém, 
o kterém nepíšete, je otázka, kde v Holešově 
zaparkujeme. Na sídlištích je problém si k ve-
čeru najít místo na parkování. Nedej pánbůh, 
když vám přijede návštěva. Ta již nemá šan-
ci žádnou. Protože jsou auta nastavěná, kde se 
dá, je někdy velký problém ze sídlišť vůbec vy-
jet. Myslím si, že toto trápí řidiče v Holešově 
mnohem víc než kvalita v zimě špatně udržo-
vaných vozovek.

Teď k vašemu příspěvku. Je tragédie, že 
část vozovek patří městu a část Zlínskému kra-
ji. I když na druhou stranu, kdyby patřila ulice 
Palackého městu, již dávno by tam bylo place-
né parkování. Rozdílnost vlastnictví by nebyla 
až taková tragédie, kdyby se tyto orgány byly 
schopny domluvit a koordinovat postup v ře-
šení povrchu vozovek a zlepšení průjezdnosti 
městem Holešov. Mám pocit, že otevřením pro 
Holešov  ,,významného“ a velmi využívaného 
obchvatu města (až 40 aut za hodinu) a opra-
vou komunikace v Dobroticích jsme vyčerpali 
finanční prostředky kraje určené pro Holešov 

na dlouhou dobu dopředu. Že kraj není schop-
ný logického uvažování a plánování, dokázal 
tím, že při stavbě nesmyslného obchvatu byla 
uzávěra směrem na Bystřici celý rok, aby po 
jejím otevření se ihned začala opravovat míst-
ní komunikace v Dobroticích. Využít průmys-
lovou zónu pro odklon alespoň nákladní do-
pravy z Holešova také nelze, protože cesty na 
ní nejsou projektovány na takovou zátěž. Ne-
čekejme tedy, že se situace rychle a výrazně 
změní. Dlouhou dobu ještě prostojíme při vý-
jezdu auta z cesty vedlejší na ucpanou cestu 
hlavní. Mluví se sice v současné době alespoň 
o výstavbě kruhových křižovatek ve Všetulích 
a u gymnázia. Doufejme, že do pěti let se ales-
poň toto přání stane realitou.

Řešení dopravní situace v ulici Plačkov 
bych neměnil. Všechny výjezdy z této ulice 
jsou na jedné straně. Kdyby se na tuto stranu 
převedlo parkování, stojící auta by zcela jistě 
bránila výhledu a tím by se vytvářely kolizní 
situace v dopravě, o které nemá nikdo zájem. 
Takže raději po latách, ale s nezakrytým výhle-
dem. Co se týče místních komunikací, obyva-
telé Holešova velmi přivítali opravu ulice Su-
šilova a okolí. Je to první vlaštovka, ale dává 
naději, že se stejně budou řešit ostatní místní 

komunikace v Holešově. Bylo by dobré, aby 
vedení města řeklo, v jakém pořadí by se uli-
ce opravovaly. Samozřejmě až by se na opra-
vu sehnaly finanční prostředky. Do té doby 
bychom se alespoň mohli těšit. Finanční pro-
středky by neměly být na úkor opravy zámku  
a historických památek v Holešově. Při koupení 
zámku před deseti lety a jeho v té době žalost-
ném stavu muselo být každému logicky uvažu-
jícímu občanu Holešova jasné, že tyto opravy 
vyčerpají městský rozpočet alespoň na dva-
cet let. Nebudou peníze na další rozvoj města 
a budou se řešit pouze havarijní stavy. Doufa-
lo se, že pomůže rozvoj zóny, ale tento kalkul 
nevyšel. Myslím si, že památky si zaslouží větší 
a přednostní péči než naše pohodlí při dopravě 
ve městě Holešov. Třeba se zde stane stejný zá-
zrak jako v Karlových Varech, kdy bylo potřeba 
opravit letiště. Místní podnikatelé mezi sebou 
vybrali 250 miliónů korun, za které se oprava 
provedla. Není to až tak obvyklé v naší zemi, ale 
možná to bylo způsobeno tím, že všichni pod-
nikatelé byli z Ruska. My v Holešově Rusy ani 
jiné mecenáše nemáme, a proto buďme realis-
tičtí, trpěliví, s velkou dávkou optimismu. 

S přáním pěkných dnů Kotouček Karel, 
člen redakční rady Holešovska

Ptáte se nás, jak se nám v Holešově jezdí? (reakce)
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Veselé loučení dětí 
s létem na farní zahradě

Horké léto zakončila krásná neděle - po-
slední prázdninová. V tento den již tradič-
ně patří farní zahrada dětem. Rodiče a dob-
rovolníci zajistili občerstvení, postavili stany  
a stoly k posezení a sestavili trampolínu. Mladí  
z naší farnosti přichystali úkoly a hry pro děti 
a školáky od nejmenších, kteří půjdou popr-
vé do školky, až po ty, které čeká poslední rok 
školy. A tak jste odpoledne na zahradě mohli 
vidět množství dětí různého věku, jak pobíha-
jí s kartičkou v ruce a na jednotlivých stano-
vištích plní různé úkoly. Za všechna označe-
ná políčka čekala majitele kartičky odměna. 

Stříleli O putovní pohár v klasickém trapu. Šlo o hru, ale i o přátelství
Již popatnácté se v neděli 9. 8. 2015 se-

šli příznivci brokové sportovní střelby na stře-
lecké soutěži v Tučapech. Myslivecký spolek 
Háje Tučapy – Bořenovice připravil soutěž  
O putovní pohár v klasickém trapu (2 x 21 
terč). Možná že nešlo ani tak o soutěž, ale spí-
še o setkání střelců všech věkových kategorií 
v přátelském prostředí. Bylo potěšitelné vi-
dět mezi 52 zúčastněnými střelci jednak mla-
dé tváře, ale především i slušný počet (11) „se-
niorů“ (zde kategorie od 60 let výše) a 4 ženy. 
Vítězem a držitelem putovního poháru se stal 
O. Vaňhara, seniory skvěle zastoupil L. Kubí-
ček (vítěz seniorské kategorie, celkově jede-
nácté místo), ženskou kategorii ovládla E. Ol-
šanská. Dříve by se napsalo a konstatovalo, že 
závodu přálo slunečné počasí, letošní „tropy“ 
ale závodníkům situaci nikterak příznivě neo-
vlivňovaly, spíše naopak.                                              

Zdeněk Hlaváč

Po doplnění energie párkem v rohlíku nebo 
koláči od šikovných maminek děti opět zkou-
šely trampolínu nebo znovu střílení z luku či 
vzduchovky. Nechyběl ani pan Loučka s koní-
ky pro všechny zájemce, kteří se chtěli svézt 
po Holešově. 

V podvečer soupeřila družstva ve vodním 
volejbalu. Poté se však rozpoutala nelítostná 
vodní bitva. A hádejte - vyhrál nejmokřejší, 
nejsušší nebo ten, komu oblečení nejrychleji 
uschlo? Vyhráli všichni, kdo tentokrát přišli  
a společně si užili nádherný den.

Milena Machálková

Myslivecké sdružení Hradisko Dobrotice 
- Žopy uspořádalo 23. srpna 2015 v sádku  
v Dobroticích dětský den s myslivci, kde bylo 
pro děti připraveno poznávání zvěře, pro 
menší děti rozpoznávání zvířátek, které žijí 
okolo nás, poznávání trofejí, shozů a halouzek 
stromů. Dále si děti mohly vyzkoušet střelbu 
ze vzduchovky. 
Za odměnu bylo pro děti i jejich rodiče při-
chystáno bohaté občerstvení, které dosta-
li zdarma. Této pěkné akce se zúčastnilo asi  
40 dětí. Všichni účastníci byli spokojeni a těší 
se na další pěkný den s myslivci. 

Mladí si užili pěkný 
den s myslivci

Firma POKART spol. s r. o. 
s provozovnou v Holešově přijme na HPP 
dělníky do kartonáže na těžší manuální 
práce ve 2 – 3 směnném provozu. Praxe  
v oboru a řidičský průkaz na VZV výhodou.
Kontakt: vedoucí výroby M. Tauš, taus@
pokart.cz, www.pokart.cz
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Výtvarný tábor zpestřil 
dětem v TYMY prázdniny

Pionýři vyrazili na Hostýn
  Dne 24. 7. 2015 Pionýrská skupina Mirko 
Očadlíka Holešov uspořádala pro své členy  
i jejich kamarády výlet na Hostýn. 
      Poté, co jsme se rozloučili s rodiči na ná-
draží v Holešově, jsme se vydali na posvát-
né místo Hostýn. Po cestě panovala dobrá 
nálada. Když jsme dorazili na Hostýn, prošli 
jsme stánky, ve kterých si děti koupily suve-
nýry. Navštívili jsme také kostel a prošli jsme 
si křížovou cestu. Zastávku jsme si udělali  
u rozhledny, odkud byl krásný výhled do údo-
lí. Po svačině jsme vyrazili zpět do Bystřice pod 
Hostýnem, cesta lesem byla klidná a zábav-
ná. Navštívili jsme po cestě i bufet, kde si děti 
koupily na osvěžení zmrzlinu. Když jsme došli 
na nádraží, usedli jsme unavení do vlaku a jeli 
zpět do Holešova, kde si děti opět vyzvedli ro-
diče. Výlet se velice povedl. I přes horké počasí 
jsme vše zvládli!                V  eronika Ivánková 

Muzikoterapie v Beskydech 
na Retasu se stala již tradicí

TYMY popáté uspořádalo letní pobyt  
s muzikoterapií pro dospělé. I v letošním roce 
tento pobyt vedla Jitka Králíková, která se 
muzikoterapií zabývá již řadu let. Na muziko-
terapii se přihlásilo deset účastníků, většinou 
žen, a tentokrát i ze Slovenska. Některé z nich 
využily možnosti vzít s sebou i své dítě.  Ná-
plň kurzu byla velmi pestrá a bohatá. Všich-
ni přítomní si vyzkoušeli nejen práci s tibet-
skými mísami, šamanskými bubny a dalšími 
nástroji, ale i automatickou kresbu. Zároveň 
se naučili také různé odblokovací a meditač-
ní techniky.

J. Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Městské tábory jsou jedna z možností, jak 
zajímavě prožít prázdniny. Ten náš s názvem 
„Pestrá paleta“ probíhal v prvním srpnovém 
týdnu a jak již název napovídá, hlavní nápl-
ní byly výtvarné dílny všeho druhu. Každý 
den jsme vyzkoušeli jinou výtvarnou techni-
ku. Jeden den jsme zasvětili keramické hlíně 
a vznikly různorodé hrnečky, misky, zvířát-
ka, jmenovky. Další den jsme malovali dino-
saury, kdo chtěl, vyrobil si benátskou masku, 
kreslili jsme zvířátka a přírodu... Výtvarničení 
jsme prolínali s klasickými táborovými akti-
vitami, takže jsme zpívali, hráli si, sportovali, 
tancovali, opékali špekáčky a vařili buřtguláš. 

Na úplný závěr „příměšťáku“ jsme uspořádali 
slavnostní vernisáž prací pro rodiče. 

Ve středu, kdy rtuť teploměru šplhala  
v celé republice ke čtyřiceti stupňům Celsia, 
jsme podnikli celodenní výlet do Přerova, kde 
jsme navštívili ornitologickou stanici a mini-
zoo v organizaci Bios. I když to byl den vzhle-
dem k počasí náročný, skvěle jsme vše zvládli.

Vyvrcholením pobytu bylo určitě nocová-
ní ze čtvrtka na pátek v TYMY. Loučení proto 
bylo plné emocí a pro nás byla největší odmě-
nou spokojenost dětí i rodičů. Věříme tedy, že 
děti nezapomenou a za rok se opět uvidíme.

Barbora Winklerová

PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00. 
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, 
nájem tělocvičny: 
- objednávky tělocvičny dle předchozí telefonic-
ké 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, od 
1. září bude zápis do kroužků probíhat každý všed-
ní den od 8.00 do 18.00

NABÍZÍME TAKÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ 
ROK 2015/2016 V 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 začá-
tečníky 6 - 18 let, Stolní tenis PROFÍCI pro pokro-
čilé 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 

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

14 dnů, děti od 3 let a také TM KLUB VE SME-
TANOVÝCH SADECH otevřeno září až červen od 
pondělí do pátku od 12.00 do 14.30

ZVEME VÁS - ZÁŘÍ
21. – 25. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s. 
Život dětem
22. 9. Dračí dílny – od 14.30 do 16.00, cena: 50,-
Kč, přijď si vyrobit svého draka, přihlášky do 18. 9.
22. 9. Den bez aut – od 15.00 na cyklostezce ve 
Všetulích, dopoledne pro žáky ZŠ
26. a 27. 9. Den otevřených dveří na modelové že-
leznici, školní ulice Holešov, hlavní sál, ukázka 
práce železničních modelářů pro veřejnost, mo-
delová železnice v provozu ve velkém sále, sobota 
od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00, neděle od 
9.00 do 12.00
29. 9. Běh za svatým Václavem – v 15.00 sraz u TYMY
ŘÍJEN
3. 10. Všetulský jarmark 2015 – od 9.00 do 13.00 
v areálu TYMY, prodej řemeslných výrobků, do-
mácích dobrot … tvůrčí dílny – výtvarné, rukoděl-
né, dračí dílny, skákací hrad! 
RC modely 9.00 – 13.00, tělocvična TYMY – 
ukázkové dopoledne – vstup volný
6. 10. Drakiáda s Debrujáry od 15.00 do 17.00 
na poli za drahou, sraz v TYMY v 15.00, společně 

vyrazíme pouštět draky, všichni účastníci budou 
odměněni, startovné 10,- Kč
9. – 11. 10. Projekt 72 hodin pro lidi, přírodu  
a místo kde žiješ – zapojení do projektu
13. 10 Muzikoterapie Světlem srdce s Jitkou Krá-
líkovou pro zdravé, šťastné a úspěšné dovršení to-
hoto roku (první setkání ze čtyř)  - od 16.00 do 
19.00, cena: 450,- Kč, přihlášky do 9. 10. 
15. 10. Numerologie a zdraví – přednáší Ing. Mi-
lan Walek, od 16.00 do 19.00, možnost dotazů, 
cena: 120,- Kč, počet míst omezen, přihlaste se 
nejpozději do 5. 10. 

NÁBOROVÉ HODINY DO KROUŽKŮ (sle-
dujte naše webové stránky, v průběhu září se 
uskuteční ukázkové hodiny všech kroužků)
21. 9. Yogalates s paní Hlouškovou od 17.45
22. 9. Kytarová školička a Táborová kytara od 
14.00 do 16.00, Barvička a Keramiko pro rodiče  
s dětmi od 16.30 do 17.00
22. 9. Jóga pro ženy s paní Šíblovou od 18.00 do 
19.30
23. 9. Pilates od 18.00 do 19.00
24. 9. Stolní tenis od 16.00 do 18.00 na pracovišti 
Pivovarská 141924. 9. 
Babydance od 15.30 do 16.30 10. Kalanetika pro 
dospělé od 19.00
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Cesta kolem světa s Vincentem

V minulém vydání Holešovska jsme 
zveřejnili článek „Ztracený znak měs-
ta Holešova nalezen“. Na základě něj 
se ozval čtenář, který podle fotografie 
doložil, že o znak Aloise Vaňka se doo-
pravdy nejedná. (red)

Holešov | Po osvědčeném týdnu jarních ak-
tivit se Charita Holešov a Oblastní charita 
Bystřice pod Hostýnem rozhodly dále spo-
lupracovat a propojovat pastorační činnost  
s Centrem pro rodinu v děkanátu Holešov. 
Přes letní prázdniny hodně charitních pracov-
níků řešilo, kam dát děti, když nemají dovo-
lenou. Centrum pro rodinu v Holešově přišlo  
s variantou „Týdne letních aktivit“. Tímto 
jsme propojili děti a rodiče několika farnos-
tí v děkanátu, přinesli ulehčení pracujícím ro-
dičům a pro děti připravili „našlapaný“ pro-
gram v duchu charitního cítění a jednání.
       Všechno to vypuklo v pondělí, kdy etapo-
vý týden s názvem „Cesta kolem světa s Vin-
centem“ začal tajemným cinkáním na půdě 
Domu u sv. Martina v Holešově. 22 dětí se 
opatrně vydalo po zvuku zvonku a objevily 
tak poutníka v čase – Vincenta. Ten povyprá-
věl svůj životní příběh a žádal děti o pomoc, 
protože na celém světě svou sobeckostí a ne-
láskou zapříčinil mnoho špatného. Děti přislí-
bily pomoc a začalo to pravé dobrodružství…! 
Dostaly starobylou mapu, tajemnou pečeť (ze 
které vypadly drahokamy dobrých skutků)  
a kufr, který si musely sbalit na cestu. Bylo 
také nezbytné vyřídit si doklady a potvrzení…

        Během pěti dnů děti cestovaly do Ameri-
ky, kde pomohly starému zlatokopovi a samy 
narýžovaly zlato, které pak směnily za pení-
ze a měly na cestu do Jižní Ameriky. Potka-
ly tam Džamilu – černošku z Afriky a vyda-
ly se pomáhat do tohoto černého kontinentu. 
Plavily se lodí (to také stálo nemalé penízky), 
proplétaly se džunglí, naučily se základní af-
rické pojmy ve svahilštině a také Zulu songy. 
Ten den se také několik dětí zřeklo sladkostí 
a dobrot ve prospěch afrických dětí. Uspořá-
dala se sbírka mincí pro chudého. Od Džami-
ly dostaly děti krásné korálky a také jednotné 
šaty, které si podle svých představ zkrášlily. 
To se náramně hodilo do dalších dní, kdy ces-
ta Vincenta pokračovala přes oceán do Aus-
trálie (zoo Lešná). Zde byl jednotný šat ne-
zbytný, neboť se všichni lépe viděli v chumlu 
cizinců. Tady bylo důležité získat základní 
znalosti o zvířatech i rostlinách z Austrálie. 
Vincent byl poutníkem v čase skutečně doko-
nalým a vždy poslal nějaký vzkaz nebo zprávu 
po „náhodném“ kolemjdoucím. 
       Poslední cesta mířila domů, do Evropy, 
přes Asii. Jak se ukázalo, i tady se Vincent 
dopustil špatných skutků, které děti napra-
vovaly. Pomohly mnichům z buddhistického 

chrámu najít ztracený poklad – pytlíky s rýží, 
a navázaly přátelství s krásnou a moudrou cí-
sařovnou Machikou, která znala křesťanské 
náboženství od svých předků, kteří poznali 
sv. Františka Xaverského. V Evropě se všich-
ni spokojeně vrátili domů, poděkovali Bohu 
při mši svaté, kterou za námi přijel sloužit  
P. Bohumír Vitásek. Poděkovali jsme za krás-
ně prožitý týden a na závěr uchystali hostinu 
pro rodiče a sourozence. Na památku každý 
dostal pamětní list a medaili.
       Nedá se popsat, co všechno krásného  
a obohacujícího jsme všichni společně pro-
žili, ale nikdy by se nám to nepodařilo, kdy-
by nám nebyli nápomocni naši skvělí dobro-
volníci – Honza, Marta, Verča, Hanča (díky!)  
a nemůžeme opomenout ani spolupráci s pra-
covníky CHPS Holešov – Ivetou a Frantou.  
Děkujeme za podporu také našim duchovním 
otcům o. Bohumírovi, o. Jerzymu a o. Jacko-
vi. Na závěr bychom chtěli poděkovat také na-
šim sponzorům za výrobu pamětních medai-
lí a celého pytlíku mincí, které byly skutečně 
cenným platidlem – firmě DSD Dostál a.s. 
Dřevohostice.                                     

 Leona Machálková

Projekt MŠMT s případným názvem Výzva 
56 byl vzhledem k odezvě opravdovou výzvou 
pro širokou učitelskou veřejnost. Možnost vy-
cestovat na několik týdnů do zahraničí a zdo-
konalit své jazykové znalosti využili i vyučující 
anglického a německého jazyka na 1. Základní 
škole v Holešově. 

Po dva prázdninové týdny se celkem pět 
učitelů vrátilo do školních lavic v roli studentů, 
a to v jihoanglickém Southamptonu a v hlav-
ním městě Německa v Berlíně. Pobyt v cizoja-
zyčném prostředí všem poskytl nejen možnost 
rozvíjení jazykových dovedností, ale i bezpro-
střední náhled na metody práce a přístup ke 
studentům v reálném prostředí.  Zajímavé 
bylo i setkání se studujícími z nejrůznějších 

VÝZVA 56 aneb Jak se čeští učitelé dostali do světa
koutů světa a sledování jejich přístupu k výuce 
(lze potvrdit, že se nebojí klást mnohem více 
otázek svým vyučujícím než naši žáci). Další 
poznatky, které zcela určitě obohatí hodiny ci-
zích jazyků na naší škole, přinesl učitelům po-
byt v hostitelských rodinách a prohlídka růz-
ných pamětihodností.  Zajímavé bylo srovnání 
životního stylu, ať už se to týkalo bydlení, stra-
vovacích návyků, způsobu trávení volného 
času, či chování v hromadné dopravě.  Součás-
tí výuky cizích jazyků jsou i znalosti tzv. reálií, 
tudíž každý poznatek z jazykového pobytu je 
ve školní práci velmi dobře využitelný.

Samozřejmě mnohé věci jsou obecně zná-
mé, ale je také pravda, že vlastní zkušenost je 
k nezaplacení a takto získané poznatky jsou 

pak mnohem lépe sdělitelné. A to je právě nej-
podstatnější – pokud chceme našim žákům 
otevřít dveře k dalšímu vzdělávání a ukázat 
jim co nejširší možnosti, nestačí pouze podá-
vat jim správné informace. Je především nut-
né sdělovat je poutavě a s osobním zaujetím  
a tím je motivovat pro další práci.

Mgr. K. Mrnůštík Navrátilová, 1. ZŠ
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Pokračování článku „Představujeme osob-
nost rabína Jonathana Wittenberga“ z květno-
vého vydání Holešovska. 

Od té doby neustále překládám tyto dopi-
sy a přemýšlím o nich. Jména v nich mi nebyla 
neznámá; můj otec je zmiňoval, Sophie, Trude, 
malý Arnold: „Sophie nás navštívila v Palestině; 
řekli jsme jí, ať se nevrací.“ „Můj manžel je čes-
ký národovec“, odpověděla, „nenechají nacisty 
projít“. Také mě požádal, abych připravil seznam 
hebrejských jmen všech našich příbuzných, kte-
ří zahynuli, abychom je pak umístili vedle pamá-
teční lampy každý Tishah Be‘Av. Ale těmito bo-
lestnými věcmi se dál nezabýval a já, stejně jako 
mnoho dalších, jsem se nedokázal zeptat, dokud 
ještě byli naživu ti, kteří by mohli na moje otáz-
ky odpovědět.

Čím dál víc si uvědomuji význam talmudské-
ho výroku o vrácení řeči na rty mrtvých. Je smut-
né, že už brzy bude velmi málo přeživších a nej-
bližší zvuk jejich vlastním hlasům budou už jen 
právě takováto slova, ručně psaná, těžko dešif-
rovatelná a na vyblednutém kousku tenkého pa-
píru. Mám v úmyslu prozkoumat souvislosti do 
takové hloubky jak jen se mi to podaří, a poté pu-
blikovat toto svědectví o rodinné lásce, o způso-
bu, jakým tito lidé potkali svůj osud, ale i o osudu 
celého našeho národa.

Matka mého otce byla jedním ze šesti dětí. 
Jejich otec, rabín Dr. Jakob Freimann, který vedl 
ortodoxní rabínský soud v Berlíně, zemřel náhle 
v roce 1937. Jeho žena Regina později napsala, že 
je ráda, že byl ušetřen strašlivých roků, které ná-
sledovaly, a že se každý den modlila, aby se jeho 
duch mohl dále vznášet nad rodinou jako ochran-
ný závoj ukazující jim správný směr. Tři z jejich 
dětí, včetně mé babičky Elly, našly útočiště v Pa-
lestině. Žili s manželem ve Vratislavi, když byl její 
manžel, můj dědeček, provozující pilu, upozor-
něn, že je na prvních pozicích seznamu gestapa. 
Prostřeli tehdy stůl, přichystali čajový servis, aby 
to vypadalo, že odešli jen na krátkou procházku  
a opustili v tu noc město, aby se tam už nikdy ne-
vrátili. Můj otec měl v té době šestnáct let; jednou 
jsem se ho zeptal, jestli měl nějaké dobré vzpo-
mínky na Německo. „Ne“, odpověděl; „nacisté 
ovládali všechno.“

Sestra mé babičky Wally a její bratr Alfred 
také hledali útočiště v Palestině. Alfred býval 
soudcem; když mu zakázali dokonce vstup do 
soudní síně, které donedávna předsedal, rozho-
dl se okamžitě opustit Německo. Odešel do Itálie, 
ale když se jeho žena viděla s Mussoliniho fašis-
ty, trvala na tom, aby pokračovali do Jeruzalé-
ma. Tam Alfred nakonec uhořel v roce 1948 při 
často zmiňovaném útoku na konvoj učenců, kte-
ří opouštěli Sanhedrii a směřovali do univerzitní-
ho kampusu Hebrejské univerzity Mount Scopus. 
Můj otec, který miloval Anglii, jí nikdy neodpustil 
fakt, že Britové stáli opodál a nic neudělali. Další 
sourozenec, Ernst, byl uvězněn na několik týdnů 
v Sachsenhausenu po Křišťálové noci, ale nako-
nec se mu podařilo získat cestovní víza do Bri-
tánie pro sebe a svou rodinu. Těsně před vypuk-
nutím války se snažil o povolení k výkonu svého 
povolání lékaře. Centrální úřad pro uprchlíky jej 
informoval, že „úřad Ministerstva vnitra nám dal 
na srozuměnou, že v případě nouze na vnitrostát-
ní úrovni mohou být zahraničním lékařům, kte-
ří žijí v této zemi..., povoleny zvláštní koncese“. 
Jeho žádost byla řádně odeslána Britské lékařské 
asociaci, ale nakonec odcestoval do Ameriky.

Dvě zbývající sestry mé babičky, Sophie  
a Trude, zahynuly i se svými rodinami, stejně 

jako jejich matka Regina. Mezi dokumenty jsem 
našel i jejich poslední dopisy. Nezačalo to vlastně 
tak špatně. Sophie, která byla krásná, elegantní  
a zámožná, napsala 11. 7. 1938 z Holešova v Čes-
koslovensku své matce do Berlína: 

Je tu špatný rok na uchování ovoce... Ale zato 
jsem si odložila deset kilo kompotu z černého ry-
bízu a pět kilo z borůvek. Mám ještě tolik marme-
lády z minulého roku, že dokud nebudou maliny, 
nebudu dělat další.

Je zvláštní, jak moc mě takový malý detail za-
sáhl; Stále vidím svého otce, jak mě učí konzervo-
vat ovoce ve velkých skleněných zavařovačkách, 
o nichž se ještě před pár lety myslelo, že navždy 
vyšly z módy. 

Jen o měsíc dříve psala Trude z Poznani, kde 
její manžel pracoval jako lékař v židovské nemoc-
nici, se stížností, že neobdržela obvyklé pozdravy 
k narozeninám. Přesto je oslavila ve velkém stylu 
s nejméně půl tuctem různých druhů dortů, sku-
tečnou kávou a smetanou. Opustil jsem slovník; 
pouze stará kuchařka a ruce od mouky mi moh-
ly prozradit, jak chutnaly Blechkuchen a Muer-
bekuchchen, a ani tak samozřejmě nikdy nevyšly 
tak úžasně dobře. Není pochyb o tom, že byli vel-
mi bohatí: Vzpomínám si, jak jednou otec říkal: 
„Samozřejmě že jsme nebyli moc zdraví, když re-
cepty začínaly větou: „Vezměte dvacet vajec...“.

Mám jen dva další dopisy od Trude, oba byly 
odeslány z ghetta města Ostrow-Lubelski v kraji 
Lublin, oblasti původně určené nacisty jako jistý 
druh židovské rezervace ještě před rozhodnutím, 
že jejich vyhlazení je jednodušší řešení. 31. října 
1941 napsala: 

Je to moje nejoblíbenější část dne, když jdu 
do postele (tedy na pohovku) a čtu. Bohužel svět-
lo nefunguje vždy úplně dobře; máme elektřinu 
pouze ve dvou místnostech, a protože proud vy-
rábí mlýn, není vždycky k dispozici světlo, a když 
je, hodně bliká. Máme také dvě petrolejové lam-
py, ale nesvítíme jimi velmi často, protože petro-
lej hodně zdražil. Každý se snaží protlouct, jak 
nejlépe umí. Většina lidí žije z prodeje starých 
věcí, které dostávají poštou. 

Situace se bezpochyby měla ještě dramatic-
ky zhoršit, nicméně toto bylo naposled, kdy od 
ní někdo z rodiny něco slyšel. Po válce její bratr 
Ernst napsal primátorovi Poznani s dotazem, zda 
vědí něco o osudu svých bývalých obyvatel. Jistý 
M. A. Dropinski jej informoval, že byli převezeni 
z města Ostrow-Lubelski do nedalekého Lubar-
tova dne 9. října 1943 a odtud dál do Treblinky. 
Za poskytnutí této informace si naúčtoval správní 
poplatek ve výši 200 zlotých. 

Mezitím moje prababička, která zůstala sama 
v Berlíně, doufala, že se připojí ke svým třem dě-
tem v Jeruzalémě. Dne 9. listopadu 1938, ráno 
před příchodem noci, která vešla do dějin jako 
Křišťálová, dostala dopis od organizace Palaesti-
na Treuhand-Stelle, která zastupovala židy, kteří 
se snažili získat povolení ke vstupu do Palestiny: 

Vzhledem k omezenému počtu certifikátů, 
které může mandátní vláda v současnosti vydat, 
nebude v dohledné době možné v souladu s aktu-
álními rozpisy získat certifikát penzisty opravňu-
jící k emigraci do Palestiny. 

Tento dopis byl ve skutečnosti její rozsudek 
smrti. Snad by se jí ještě bývalo mohlo podařit 
uprchnout vzhledem k neutuchajícímu úsilí její-
ho syna Alfreda v Jeruzalémě, potřebné doklady 
konečně dorazily následující rok. Mezitím ovšem 
učinila osudové rozhodnutí připojit se ke své nej-
starší dceři Sophii v Holešově. Není pochyb, že 
rodina si tehdy myslela, že kdekoliv je bezpečněji 

než v Berlíně a že jejich postarší a nedávno ovdo-
vělá matka nesmí být ponechána o samotě svému 
osudu v těchto hrozných časech. Ale po nacistic-
kém záboru Sudet se útěk z Československa stal 
ve skutečnosti nemožným, zatímco kdyby bývala 
zůstala v Berlíně, možná by se jí uniknout poda-
řilo - až do útoku na Pearl Harbor a vstup Ame-
riky do války, kdy byla tato cesta nakonec odříz-
nuta stejně.

Mám pocit, jako bych poznal svou prababičku 
přes tu spoustu dopisů, které poslala své rodině  
v Americe. Posílala je na západ, nikoli na východ, 
protože jediný způsob, jak psát do Palestiny, který 
zůstal díky bohu v britských rukou, byl přes Čer-
vený kříž. Ten přísně omezoval počty slov na po-
hlednicích na pouhých dvacet pět slov. Ani jednou 
neopomněla použít před jménem svého příbuzné-
ho zkratku „l“ pro liebe, drahý. Skoro nikdy nepíše 
o sobě, naopak je vždy starostlivá o osud druhých, 
jejich štěstí, jejich zaměstnání a jejich ducha. Ne-
truchlete nad minulostí, ale pracujte pro budouc-
nost, radila jim. Měla hlubokou a pevnou osobní 
víru. Když si všimla, že někdo z příbuzných trpěl 
velkou nervozitou a tím vyvolal úzkost i u ostat-
ních členů rodiny, napsala v listopadu 1941: 

Trvám na tom, že stejně jako náš milý Bůh 
ustanovil věcem, jak se mají dít směrem k dob-
ru, i tak ať nás  stihne jakýkoliv osud, který byl 
stanoven. 

Její poslední dopis, lístek odeslaný z Terezí-
na, je datován 25. února 1944 a oražen nacistic-
kou orlicí. Naposledy, když jsem byl se skupinou 
v Osvětimi-Birkenau, žáby v rybníku vedle ruin 
krematoria číslo 3 zpívaly tak hlasitě, že naše 
vzpomínková modlitba byla sotva slyšet. Moje 
prababička, jejíž popel mohl být v té samé vodě, 
by jistě byla toho názoru, že i ty žáby jsou sou-
částí božího stvoření a navzdory všemu pokračují  
v písni chvály života. 

Po válce se moje babička Ella musela dozvě-
dět, že vzdálená příbuzná, Charlotte Tuch, sestra 
Trudina manžela, přežila v berlínském podzemí. 
Charlotte odpověděla na její dotaz v lednu 1947, 
omlouvajíce se za své zpoždění: 

V důsledku všeho, čím jsme já a můj man-
žel prošli, jsme v tak zbídačeném stavu, a to jak 
fyzicky, tak psychicky, že jsme teprve postupně 
schopni odpovídat na tolik dopisů ze zahraničí. 
Poslední dopis, který jsem dostala od Alexandra, 
Trude a Arnolda, byl ze srpna 1941. Vaše drahá 
matka a Sophie ještě obdržely dopis v říjnu 1941, 
pak už i ony ztratily kontakt ...  Vaše drahá matka 
napsala tato slova: „I přes to všechno moje víra  
v Boha zůstává neotřesitelná.“ Tato slova mě 
provázela celá dlouhá léta pronásledování  
a bombardování, kdy náš život visel více než jed-
nou na vlásku, a dala mi sílu snést to všechno  
a projít tím. Žili jsme ilegálně více než dva roky, 
to znamená, že jsme se nehlásili na policii a pře-
žívali bez potravinových lístků a v neustálém 
strachu z gestapa. Ale udrželi jsme si naději, že 
až bude po tom všem, setkáme se s našimi rodi-
nami. Teprve nyní, když každý, kdo se vrátil z tá-
borů a byl zapsán do židovské komunity v Berlí-
ně, jsme nakonec pohřbili své naděje ... 

Tento svazek dopisů je vše, co mi teď zbývá 
jako vyprávění o posledních letech mé prababič-
ky a o Sophii a Trude, které byly zabity se svými 
rodinami. Pročítám je a chápu nejen jako důka-
zy o vraždě, ale také jako svědectví o hlubokých 
poutech rodiny a nehynoucím významu víry, 
výchovy a lásky, a také o zásadním místě, jaké  
v našich životech zastávají tak obyčejné věci, jako 
jsou recepty a zahrádky. Toto je jejich vítězství.

VLASTIVĚDA
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Holešov - jaký byl a jak ho známe dnes...

Mateřská škola v ulici Havlíčkova (1956). Foto | archiv Tomáše Bakalíka, Jana Rohanová

Areál bývalého koupaliště v ulici Havlíčkova (1956-1959). 

Sídliště U Letiště (1956 - 1959). 

Autobusové nádraží (1956-1959). 
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www.musicaholesov.cz MUSICA HOLEŠOV

17. listopad 18:00 hod
Plachetka-Mozart-Salieri 

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

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

www.reklamni-kravaty.cz

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

MUSICA HOLEŠOV 2015

Karel Košárek uvádí VI. ročník hudebního festivalu

pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

19. září
19:30 sobota

Pavel Haas Quartet
Světově proslulé české smyčcové kvarteto
Schubert  Smyčcový kvartet “Rosamunde”
Beethoven Smyčcový kvartet op.95 “Serioso”
Bartók  Smyčcový kvartet č.5

20. září
11:00 neděle

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

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

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

25. říjen
19:30 neděle

Koncert ke státnímu svátku České republiky

28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ
Holešov

9:00

10. 9.
HOLEŠOVSKÁ BEATLEMANIE
zámek Holešov, nádvoří (kino Svět)

20:00

19. - 20. 9.
FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV
zámek Holešov

4. 9. - 6. 9.
DOŽÍNKY MIKROREGIONU
zámek, Smetanovy sady

6. 9.
BYL JEDEN DOMEČEK...
zámecká kovárna

12:00

1. 5. - 30. 9. 

OTEVŘENÉ BRÁNY V HOLEŠOVĚ
komentované prohlídky, církevní 
památky

28. 5. - 27. 9.
ZDENĚK BURIAN 
Z prvohor 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

květen 
- srpen

ASOCIACE
knihovna

20. 6 .- 29. 9.
IVAN MLÁDEK
zámecký bar

4. 9. - 1. 11. 

LIDOVÉ STAVBY ZNÁMÉ 
I NEZNÁMÉ
chodba 1. patra zámku

8.  9. 

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

17:00

1. 7. - 27. 9.
ZDENĚK BURIAN OČIMA DĚTÍ
zámecká galerie

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


