
Holešov | Město má za sebou jednu z nejvý-
znamnějších akcí roku: Dny města Holešova 
2016. A co všechno se vlastně událo? 
V pátek 6. května jsme si připomněli vítězství 
nad fašismem během pietní akce u památníků 
obětí války na hřbitově. 

Předali jsme granty neziskovým orga-
nizacím v celkové výši pět milionů korun ve 
čtyřech kategoriích: příspěvky na tělocvičny, 
mimořádné dotace, dotace na mládežnická 
družstva a Akce milion. Mimo peněžitý pří-
spěvek z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
získaly spolky také výsadu používat znak měs-
ta Holešova pro účely propagace města coby 
poskytovatele dotace. 

O víkendu program gradoval historickým 
festivalem v zámecké zahradě, který si nene-
chala ujít asi tisícovka lidí. 

Ocenili jsme osobnosti města a hlavní ti-
tul získal Josef Jakubčík, udělili jsme také 
zvláštní cenu  Velká pečeť města Holešova, 
kterou za svůj přínos městu získal Ing. arch. 
Ladislav Pastrnek. Akce se zúčastnili i zástup-
ci partnerských měst. Dorazil primátor a jeho 
doprovod z Turčianských Teplic, staros-
ta chorvatského města Desinič a a burmistr 
polského historického města Pszczyna, jehož 
pěvecký sbor  se dokonce zúčastnil i aktivně 
a v neděli dopoledne zazpíval na nádvoří zám-
ku. Partnerské město Topolčianky reprezen-
tovali tamní dobrovolní hasiči. 

Dny města podpořil významnou částkou 
Zlínský kraj z Fondu ZK - Programu na pod-
poru kulturních akcí a aktivit 2016.                JR

Více na stranách 16 a 17

Do Holešova přijel premiér  
Bohuslav Sobotka během své cesty do 
Zlínského kraje navštívil také střední policejní 
školu a Centrum pro seniory. 
   8

Když nekřupe, patří do popelnice
O zmrzlině a kornoutech, podnikání 
a pohostinství s Liborem Kratochvílou 
z Dobrotic. 
   14

Návštěvní řád zámecké zahrady
Město stanovilo jasná pravidla, která mají 
zajistit pohodu, bezpečnost návštěvníků 
a ochránit vegetaci a vybavení.    

4

Chystá se další ročník Drásala
25. června se bude konat letošní Bikemaraton 
Drásal ČS 2016. Letošní ročník chystá 
novinky.  

 19

Návštěva v Chorvatsku
Holešovské mažoretky a zástupci města 
vyrazili do chorvatského vnitrozemského 
městečka Desinič.   

8

Připravujeme 14. Letní iluze 
Výstava místních umělců opět proběhne 
v zámku. Zájemci mohou už nyní přihlašovat 
svá díla.   

11

 Foto | Jana Rohanová

Součástí dnů města byla i válečná vřava
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Dny města Holešova 2016

Nedělní mše, pouť ke sv. Janu Sarkanderovi, kterou sloužil olomoucký světící biskup 
Josef Hrdlička, koncelebroval holešovský děkan Jerzy Walczak. 

Foto | Milena Machálková 

Festival Holleschau.                        Koncert Stabat Mater.                                                                          Foto | Jana Rohanová 
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ÚVODNÍK STAROSTY

Letošní rok není oddechovým, ale obohacuje nás
Vážení spoluobčané, 
vstoupili jsme konečně do jarního období, 

doby rozkvetlých stromů a luk, doby nejkrás-
nějšího měsíce roku, měsíce lásky, a doby už 
konečně slunečních teplých dnů. Ale počasí je 
vrtkavé a není až tak stále přívětivé, jak jsme 
byli z dřívějších let zvyklí. Prostě se ukazuje, 
že pánem na zemi je příroda a její zákonitos-
ti – a chceme-li, tak Bůh – a ne člověk a jeho 
touhy a sebestřednost.

Dny města a jeho tradice
Počátek května patří již několik let Dnům 

města Holešova. Tyto slavnosti ve vztahu 
k organizačním věcem do sebe zahrnují ně-
kolik důležitých oblastí. Jedním z prvních po-
činů je veřejné předání „grantů“ města, tedy 
přímé finanční podpory určené občanským 
iniciativám. Holešov má skutečně velmi bo-
hatý společenský, kulturní a sportovní život 
a cílená přímá podpora města ve výši pět mi-
lionů korun tomu výrazně pomáhá.  Další vel-
ké finanční prostředky putují z rozpočtu měs-
ta do jejich další nepřímé podpory – provoz 
a údržba sportovních a společenských areálů, 
objektů, kluboven apod. 

Je třeba vyzvednout pestrost místního 
dění i fantazii a kvalitu všech aktivit.  Z to-
hoto důvodu si organizátoři všeho obohacu-
jícího a prospěšného pro své mladší či starší 
spoluobčany zaslouží velké poděkování města 
a jeho zastupitelstva. Za iniciativu i obětová-
ní svého volného času a snahu být potřebným 
svým spoluobčanům a městu.

Naše svoboda a sebeurčení
Letos patřil druhý den dnů města připo-

mínce konce druhé světové války. Připomněli 
jsme si 71. výročí osvobození města a osvobo-
zení naší vlasti od nacistické okupace. K tomu 
je třeba říci, že se jednalo o jednoznačně 
nejstrašnější konflikt, který dokázalo lidstvo 
ve svých dějinách rozpoutat a který se doká-
zal nesmazatelně vrýt do osudů snad všech 
českých rodin a jejich příslušníků. A je dobré 
konstatovat, že dnešní situace ve světě i v Ev-
ropě dokládá, že si musíme stále připomínat 
události první poloviny 20. století i následu-
jící desetiletí, protože právě nejen nacismus 
znamenal nejvyšší možné ohrožení naší svo-
body a státnosti, ale i ohrožení samotných zá-
kladů naší kultury a civilizace. 

Město Holešov si v těchto dnech v rám-
ci Dnů města připomnělo příchod svatého 
Jana Sarkandera do Holešova. Dobu, kdy se 
v našem městě a regionu rozpoutala rekato-
lizace a mocenské boje zahalené do nábožen-
ského hávu pomalu spěly k jednomu z největ-
ších konfliktů v Evropě vůbec, a to k třicetileté 

válce. Ta s sebou přinesla podobné hrůzy 
jako druhá světová válka a například na úze-
mí Čech a Moravy, ale i Holešova zůstala žít 
v polovině 17. století asi jen třetina původního 
obyvatelstva. 

A také tato skutečnost podporuje historic-
kou pravdu, že ten, kdo zapomíná na historii 
a není schopen se z ní poučit, je odsouzen si ji 
znovu prožít. A to i se všemi zločiny a utrpení-
mi. A vůbec nemusí jít jen o velkopanské mo-
censké boje…

Osobnosti města Holešova
Podobně jako je to v občanských iniciati-

vách, tak i v oblasti oceňovaní místních osob-
ností má zastupitelstvo města každý rok – a to 
po právu - řadu podnětů. V našem městě žije, 
vyvíjí mnoho aktivit a o jeho rozvoj se zaslou-
žilo mnoho spoluobčanů. A je velmi potěšitel-
né, že i v řadách mladé generace se objevují 
nejen talenty, ale již vyzrálí jedinci. To je pro-
spěšné pro celkové klima města, můžeme se 
o ně opřít a tyto osobnosti představovat i jako 
vzory. A to jak v chování, tak i v síle vůle, vytr-
valosti, výkonosti a talentu i pro vztah k měs-
tu a k našemu kraji. Vedle samotných osob-
ností města si zaslouží velké poděkování 
jejich blízcí a spolupracovníci. Protože bez ro-
dičů nebo zázemí rodiny a kolegů není možné 
mnoho dokázat.

Dění na počátku léta
S příchodem, jara i léta se začíná oživovat 

i společenské dění a aktivity se začínají sou-
střeďovat do venkovních prostor. Čeká nás již 
tradiční Holešovská Regata, následovat bude 
Bikemaraton Drásal a řada dalších akcí, kro-
mě toho, že již vrcholí fotbalové a další soutě-
že. Nadregionální pořady ale s sebou přinesou 
i komplikace. Především v oblasti dopravy 
a ochraně nočního klidu. Ale ve spoluprá-
ci s pořadateli se město snaží všechna mož-
ná rizika pojmenovat a řešit. Přesto se může 
stát, že dojde k drobným nedorozuměním. Je 
však třeba říci, že každý společenský, kultur-
ní a sportovní pořad naše město významnou 
měrou propaguje a reprezentuje a tím přispí-
vá nejen k oživení nabídky a vyžití pro naše 
občany, ale i k profitu místních poskytovatelů 
služeb a podnikatelských subjektů.

Kromě těchto dvou velkých společen-
ských a sportovních akcí se můžeme těšit i na 
řadu dalších a tradičních setkání a pořadů. 
Středisko volného času připravuje dětský den 
s ekologickým podtextem, proběhne několik 
vernisáží, a to i hlavní nosná letošní zámecké 
výstavní sezony, výstava nejznámějších čes-
kých ilustrátorů. Myslím, že se máme opět na 
co těšit.

Investice v našem městě 
V další podetapě bude probíhat, respekti-

ve nyní už probíhá, oprava čelní strany zám-
ku. Jedná se o obnovu „jihozápadní“ střechy 
a fasád s bastionem, tj. směrem k městu. Sou-
částí je i obnova kamenných prvků. Díky roz-
hodnutí zastupitelstva města se může oprava 
střech a fasád zámku urychlit a bude dokon-
čena do léta příštího roku. 

Velmi náročnou akcí, především z hledis-
ka dopravy bude vybudování nové křižovatky 
mezi ulicemi Palackého a 6. května. Ta bude 
zahájena 1. červencem, tedy v dobé zahájení 
prázdnin, kdy bude provoz na komunikacích 
města snad o něco nižší. V souvislosti s tou-
to stavbou a ve spolupráci se správcem komu-
nikací Zlínského kraje – Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) – se připravuje sys-
tém objízdných tras. A to tak, aby především 
v době sklizně byl pro zemědělce zajištěn co 
nejjednodušší průjezd mezi různými částmi 
našeho regionu a příjezd do všetulského sila. 
Ale i tato potřeba jasně vypovídá o důležitosti 
a vytížení komunikace v ulici 6. května a tím 
i o řešení křižovatky s ulicí Palackého systé-
mem kruhového objezdu.

V těchto dnech dokončuje dodavatelská 
firma práce na obnově ulice U Potoka a sou-
visejících lokalit a tímto se podařilo po letech 
„zkulturnit“ další z dlouhodobě nevyřešených 
míst.

V oblasti nového projektového obdo-
bí se vše rozbíhá, a proto se město snaží zís-
kat v rámci různých výzev další finanční pro-
středky na další investice. Jedná se o vyřešení 
obnovy některých budov, komunikací, osvět-
lení atd. Podle zisku mimoměstských finanč-
ních prostředků se budou připravovat další 
investiční akce města. Ale stále platí, že je tře-
ba v našem městě dát do pořádku co nejvíce 
komunikací – chodníků a cest.

Poděkování
První květnový týden a víkend proběh-

ly Dny města Holešova. Zúčastnili se jich zá-
stupci partnerských měst z polské Pszczyny 
i se smíšeným pěveckým sborem Lutnia, hos-
té s chorvatského města Desinič, se kterým 
rozvíjejí dlouholetou spolupráci především 
místní mažoretky, a zástupci tří slovenských 
měst – Povážské Bystrice, Turčianských Tep-
lic a Topolčianek. Rád bych touto cestou po-
děkoval všem spolupracovníkům i zástup-
cům spolků, že přispěli k naplnění programu 
i zajištění důstojného programu. A také pat-
ří velký dík holešovským mažoretkám Arabel-
kám za vzornou reprezentaci města při Dnech 
města Desinič na sv. Jiří.

Dokončení na straně 5
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Máte zájem o kompostér?
Podle předběžných informací vyhlásí 
Ministerstvo životního prostředí na podzim 
roku 2016 výzvu  k podání žádostí o dotace 
na kompostéry z Operačního programu 
Životní prostředí. Z tohoto důvodu 
informujeme občany o možnosti zažádat si 
o kompostér.  Zájemci s trvalým pobytem v 
Holešově a ve Všetulích mohou o kompostér 
požádat na Městském úřadě Holešov, 
oddělení životního prostředí, kde sdělí své 
jméno, adresu, datum narození, pozemek, na 
kterém bude kompostér umístěn (musí být 
ve vlastnictví  zájemce), e-mailovou adresu a 
telefonní číslo. O kompostér mohou požádat 
ti, kteří v minulosti neobdrželi hnědé nádoby 
na bioodpad. Zájemci s trvalým pobytem v 
místních částech Dobrotice, Količín, Žopy a 
Tučapy nahlásí předmětné údaje předsedům 
osadních výborů. O kompostér je možné 
požádat v termínu do 31. 7. 2016. 

Ing. Lenka Brezanská,
oddělení životního prostředí 

KRÁTCE Návštěvní řád zámecké 
zahrady, sadů a obory

14. června – první farmářské trhy v Holešově

Zámecká zahrada. Ilustrační foto | Jana Rohanová

Holešov| Stanovit jasná pravidla a řád, na-
stavit podmínky pro pohodu návštěvníků, za-
jistit jejich bezpečnost, ale také určit omezení 
kvůli ochraně vegetace a vybavení. Takový je 
smysl a účel nově vydaného Návštěvního řádu 
zámecké zahrady, sadů a obory. 

Návštěvní řád rozdělil návštěvní dobu za-
hrady podle ročních období. Od dubna do říj-
na je přístupná v době od 6.00 do 22.00 a od 
listopadu do března od 7.00 do 19.00.  Za ne-
příznivého počasí (za silného větru, deště, při 
bouřce, během námrazy apod.) se návštěva 
zahrady z bezpečnostních důvodů nedopo-
ručuje, i během příznivých podmínek však 
provozní řád upozorňuje, že lidé vstupují do 
zahrady na vlastní nebezpečí. Nová pravidla 
dále stanovila, že děti do šesti let se mohou 
v prostorách areálu pohybovat pouze v dopro-
vodu dospělé osoby. Je zakázáno zdržovat se 
zde mimo návštěvní hodiny, vnášet alkohol 
a toxické či omamné látky, vjíždět dopravní-
mi prostředky, poškozovat rostliny, lovit zvěř 
a ptactvo, tábořit, odhazovat odpadky, obtě-
žovat ostatní návštěvníky hlukem apod. 

Pálení klestí
HZS Zlínského kraje má na svých 
internetových stránkách spuštěnou aplikaci, 
která mimo telefonické oznámení umožňuje 
nahlásit občanům i firmám pálení klestí 
prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení 
je připraveno tím způsobem, že uživatel 
vyplní do formuláře příslušnou obec, datum 
a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, 
název zodpovědné organizace, telefon, dále 
přesné místo a způsob zajištění. V další části 
upřesní místo podle mapy. 
Odesláním vyplněného formuláře je pálení 
zaevidováno na Krajském operačním a in-
formačním středisku HZS Zlínského kraje. 
Evidence slouží pro ověření místa pálení pro 
případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen 
požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pá-
lení nepovolují! 
Pro občany platí, že jim hlášení důrazně do-
poručujeme, pro firmy je to povinnost. 

paleni.hzszlk.eu

Je také zakázáno pořizovat zde fotogra-
fické, filmové nebo jiné dokumentace pro ko-
merční účely.

Prosíme návštěvníky, aby tato pravidla 
dodržovali v zájmu bezpečnosti i pohody, kte-
rou zámecká zahrada nabízí. 

Na klid a bezpečí zámecké zahrady, sadů 
a obory budou mimo jiné dohlížet přísluš-
níci městské policie. V případě porušování 
návštěvního řádu je strážník oprávněn ná-
vštěvníka legitimovat nebo vykázat z areálu 
zahrady. 

Správu zahrady má na starosti pověřený 
pracovník radničního odboru tajemníka, kte-
rého je možné kontaktovat e-mailem na adre-
se: zahrada@holesov.cz.

Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů 
a obory byl 18. dubna schválen Zastupitel-
stvem města Holešova. V souvislosti s ním 
byla schválena také Pravidla pro uzavírání ná-
jemních smluv pro užívání zámecké zahrady, 
sadů a obory včetně ceníku nájemného.  

 Jana Rohanová

Holešov| I v letošním roce bude město Ho-
lešov pořádat na náměstí Dr. E. Beneše far-
mářské trhy.  První takovýto trh se bude ko-
nat  v úterý 14. června, a to od 8.00 hodin, 
předpokládané ukončení nejdříve v 16.00 ho-
din podle zájmu nakupujících. 

Počítáme se zhruba 25 stánky, nabízející-
mi výhradně výrobky moravských a českých 
farmářů a řemeslníků. Holešovské farmář-
ské trhy se budou konat jednou měsíčně, vždy 
v úterý uprostřed měsíce (19. 7., 16. 8, 13. 9. 

a dále až do adventu). Letošní seriál farmář-
ských trhů bude zakončen v prosinci  Morav-
skou zabijačkou. 

Skupina farmářů a prodejců, kteří budou 
letos pro město trhy zajišťovat, čítá více než 
200 členů, bude proto zajištěna velká diverzi-
ta a originálnost nabízeného sortimentu. Vě-
říme, že letošní farmářské trhy přispějí k oži-
vení našeho města a nabídnou Holešovákům  
spoustu zajímavých lokálních výrobků. 

(kb)

Prosíme nálezce zlaté náušni-
ce se světle modrým kamín-

kem, aby se ozval na telefonní číslo 
737 946 578. Odměna tisíc korun.

Prodám slunný dvoupokojo-
vý byt ve 4. patře. 

Monoblok Novosady, Holešov. 

Kontakt: 603 284 316
nebo 604 315 273
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Likvidace odpadů je věcí města 
a přesahuje 11 a půl milionu korun
Holešov| Podle zákona o odpadech je obec 
původcem odpadu vznikajícího na jejím území 
a z toho důvodu se musí postarat o jeho likvi-
daci.  Obec se stává původcem odpadu v oka-
mžiku, kdy občan tento odpad odloží na urče-
ném místě. A zákon o odpadech dále říká, že od 
1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa 
pro oddělené soustřeďování složek komunál-
ního odpadu, konkrétně nebezpečných odpa-
dů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky roz-
ložitelných odpadů. Zákonem je také zaveden 
zákaz skládkování platný od roku 2024.

Města a obce jsou proto nuceny řešit uve-
dený stav v rámci tzv. odpadového hospodář-
ství a mají právo si pro tuto oblast vydávat 
obecně závazné vyhlášky.

Tímto způsobem řeší systém likvidace od-
padů i město Holešov. Zastupitelstvo města 
vydává vyhlášku – popř. ji může i novelizovat 
– o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ve které 
stanovuje i cenu za jejich svoz. To znamená, že 
cenu pro občany určuje zastupitelstvo města. 
Při její tvorbě se ale vychází nejen ze schvále-
né legislativy, ale také nákladů, které likvidace 
odpadů na území města přináší. 

Město také zřizuje obchodní společnost 
technické služby (TS), která se zabývá v jed-
né ze svých hlavních činností právě tříděním, 
svozem a likvidací odpadů. Jedná se tedy 
o obchodní organizaci, u které si město uve-
dené služby objednává. Město ale jmenuje do-
zorčí radu společnosti a valnou hromadou je 
rada města. Tím má město přehled i vliv na 
její chod. Vůči jiným subjektům (obce, firmy 
apod.) vystupují TS v rámci vlastních obchod-
ních vztahů.

Ceny za svoz a likvidaci odpadů
Do konce roku 2012 platili občané v Ho-

lešově za svoz odpadů 492 korun. Vyhláškou 
č. 3/2012 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů zastupitelstvo města zvýšilo poplatek 
za svoz na 696 korun na obyvatele a rok. Dů-
vodem byl doplatek města do tohoto systému 
kolem čtyř milionů korun. Vyhláška byla na-
posledy novelizována k 1. 1. 2016, ale to z dů-
vodu legislativních změn, i když z iniciativy 
některých zastupitelů došlo k dalším úlevám 
pro občany za likvidaci odpadů. Z ní jsou na-
dále osvobozeny děti do dvou let a nově se-
nioři nad sedmdesát pět let (dříve senioři nad 
85 let).

Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok 
(částka ze zákona)

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a to až 750 Kč za osobu a kalendářní rok; obec 
v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu na osobu. Celkové náklady v roce 2014 byly takové:
náklady na tříděný odpad     1 487 712,00 Kč
náklady na biologicky rozložitelný odpad  236 217,00 Kč
náklady na odpadové centrum   2 864 134,00 Kč
celkem       4 588 063,00 Kč
a náklady na směsný komunální odpad  7 194 939,00 Kč
zisk za třídění odpadů, město obdrželo od EKO-KOMu  - 898 509,00 Kč
celkový počet poplatníků (obyvatel) byl  11 756

Rok 2016
V letošním roce předpokládá rozpočet města tyto částky, které je třeba do odpadového hospo-
dářství směřovat:
Komunální odpady - 
Tříděný odpad                                               1 400 000 Kč
Směsný komunální odpad                            7 200 000 Kč
Biologicky rozložitelný odpad                        330 000 Kč
Nákup kompostérů – dotace                           150 000 Kč
Celkem                                                          9 080 000 Kč

Odpadové centrum                                        2 500 000 Kč
Likvidace černých skládek                              265 000 Kč

Předpokládaný výběr finančních prostředků:
poplatky dle vyhlášky od obyvatelstva           6 600 000 Kč
zisk za třídění odpadů (EKO-KOM)                  800 000 Kč
Pronájem odpadového centra                               60 000 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že město Holešov letos může ze svého rozpočtu doplácet na veškerou 
likvidaci odpadů od obyvatelstva až čtyři a půl milionu korun. 
Je třeba závěrem říci, že likvidace odpadů je velmi nákladná a ovlivňuje ji mnoho různých uka-
zatelů. Jedná se jak o samotný svoz a třídění, tak i skládkování, odvoz do spaloven, provoz sběr-
ného dvora, likvidace černých skládek apod. To vše vyžaduje nemalé finanční prostředky. Je ale 
třeba říci, že díky dobré práci zaměstnanců města a technických služeb se daří odpadové hos-
podářství našeho města udržovat na dobré úrovni a také posouvat, abychom byli připraveni na 
změny, které se v této oblasti chystají (zákaz skládkování aj.). K tomuto např. přispělo ve spo-
lupráci s Mikroregionem Holešovsko i nedávné dobudování překladiště odpadů v areálu TS.

Rudolf Seifert, starosta

Dokončení úvodníku
Měsíc květen je nejen citově, ale i histo-

ricky spjat s naší přirozeností. Prvního květ-
na se připomíná svátek práce, ale především 
je to den všech zamilovaných a trvalého pří-
chodu jara. Někde jsem zaslechl, že ve třicá-
tých letech se ve Zlíně v Baťových závodech 
slavil 1. máj ne jako den či svátek práce, ale 

jako den spolupráce a sounáležitosti. A to je 
to, co nám stále více začíná chybět. Sounáleži-
tost se společností a s městem a se spoluobča-
ny. Přejme si ji a pracujme na ní. Bez pocho-
pení a sounáležitosti toho žádné společenství 
mnoho nedokáže.

Moc krásné jarní dny plné sluníčka a op-
timismu…                    Rudolf Seifert, starosta

Změna sídla Územního pracoviště v Holešově Finančního úřadu 
pro Zlínský kraj

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti, že územní pracoviště v Holešově bude 
od 30. 5. 2016 přemístěno do budovy v ulici Pivovarská 1419, 769 01 Holešov.
Z důvodu stěhování bude územní pracoviště v dosavadním sídle na nám. Dr. E. Beneše 
59 od 24. 5. 2016 do 27. 5. 2016 pro veřejnost uzavřeno. Dne 23. 5. 2016 bude na 
původní adrese v provozu pouze podatelna úřadu, a to od 8.00 do 17.00 hodin.
Od 30. 5. 2016 bude územní pracoviště v Holešově již plně v provozu na nové adrese
Pivovarská 1419, Holešov a bude otevřeno pro veřejnost v běžných úředních hodinách.
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Město plánuje generální 
opravu bazénu
Holešov| Vyřešit hrozící havarijní stav, ve 
kterém se nachází krytý bazén, se v nejbližší 
době chystá holešovská radnice. Město právě 
hledá způsoby, jak situaci řešit: z hlediska fi-
nancí i budoucí správy zařízení. 

Krytý bazén vyžaduje generální opravu, 
proto se řešením zabývali na svém posledním 
jednání místní zastupitelé. Co se týká oprav, 
je nutné vyřešit nevyhovující uložení vany ba-
zénu a okolní konstrukce, instalovat novou 
vzduchotechniku, zajistit rekuperaci, vyměnit 
dlažby a podobně. Předběžně se odhaduje, že 
oprava bude stát asi deset milionů korun. 

Bazén má od roku 1997 v pronájmu sou-
kromý provozovatel, smlouva mezi ním 

Holešov| Zdravotní sestry z ošetřovatelské 
služby a pečovatelky z pečovatelské služby 
Charity Holešov poskytují úkony u svých pa-
cientů a uživatelů v různých oblastech. Roz-
sah péče závisí na sociální situaci, věku, zdra-
votním stavu a potřebnosti. 

Všichni naši pracovníci mají povinnost 
dalšího vzdělávání, nestačí tedy vysvědče-
ní či diplom ze školy získaný před lety. Vy-
bíráme efektivní kurzy a školení, jejichž ob-
sah je pro zaměstnance přínosem. Zdravotní 
sestry a pečovatelky potom aplikují získa-
né vědomosti a poznatky do péče o pacienty 
a uživatele.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
podpořil Charitu Holešov

Protože ty nejlepší kurzy bývají zpravi-
dla placené, zkusili jsme podat žádost o dota-
ci Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
na zaplacení finančně náročného, ale prak-
tického kurzu bazální stimulace. Tento kurz 
pořádá v září 2016 Institut bazální stimulace 
s. r. o. Žádosti, jejíž schválení není samozřej-
mé, bylo k naší radosti vyhověno. Od VDV – 
Nadace Olgy Havlové obdržíme na tento kurz 
částku 60 000,- Kč.  Tuto dvoudenní vzdělá-
vací akci absolvuje celkem 15 zdravotních ses-
ter a pečovatelek Charity Holešov.

Eva Relichová, DiS., 
vedoucí Charitní pečovatelské služby 

Charity Holešov

Charita Holešov se zúčastnila holešovského Dne zdraví
Holešov| Pracovníky Charity Holešov mů-
žete poměrně snadno poznat díky pracov-
ním oděvům, stejně jako služební vozidla, 
kterými jezdí do domácností svých pacien-
tů či uživatelů. K vidění jsme nejen ve měs-
tě, ale i v okolních obcích. K získání povědomí 
o Charitě Holešov při osobním setkání je pří-
ležitostí už méně. 

Proto jsme se zúčastnili již tradiční akce 
Den pro zdraví, která proběhla dne 9. dubna 
v areálu ZŠ Družby. Pracovnice služeb, kte-
ré Charita Holešov poskytuje, byly k dispozi-
ci zájemcům o zodpovězení jejich otázek. Děti 
si mohly vymalovat erby obcí Mikroregionu 
Holešovsko, na jehož území naše Charita pů-
sobí, nebo poskládat puzzle s motivem svět-
ce. Dospělí návštěvníci se mohli zapojit do vy-
tváření speciální nástěnky „Pracujeme s lidmi 

a městem ale na konci letošního roku kon-
čí. Město proto nyní zvažuje, co dál. Jedním 
z možných scénářů je prodloužit nájemní 
smlouvu a tak i provoz zařízení do jara 2017. 
Na začátku května (2017) by poté mohla být 
plánovaná generální oprava zahájena. 

Konkrétní oprava je zatím ve fázi pláno-
vání, už nyní však bylo nutné, aby zastupitelé 
schválili kroky, které k ní povedou. Ještě letos 
tedy město Holešov vypíše výběrové řízení na 
pronájem objektu krytého bazénu na další ob-
dobí. Nový provozovatel by měl opravený ba-
zén v nájmu nejspíš od listopadu 2017. 

Jana Rohanová

v rukavičkách aneb Ruku na to“. Akci zahájil 
starosta Mgr. Rudolf Seifert a aktivně se zapo-
jil i místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, kte-
rý má sociální služby města Holešova ve své 
kompetenci. Návštěvníky neodradilo ani ne-
příznivé počasí toho dne. Myslíme si, že každý 
si mohl najít ze škály různých aktivit a stánků 
to, co ho zajímalo, poučilo nebo potěšilo.

Charita Holešov

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení 

města Holešova za poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na poskytování soci-
álních služeb v roce 2016. Konkrétně se 
jedná o částku 400 000 Kč pro Charitní 
pečovatelskou službu, 50 000 Kč pro So-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s dět-

mi a 50 000 Kč pro Nízkoprahový klub 
Coolna.

Děkujeme. Charita Holešov

Sbírka šatstva pomáhá.
I díky vám
Holešov| Přesně 2 055 kg oblečení se 
vysbíralo při humanitární sbírce šatstva, 
kterou organizovala Charita Holešov v jar-
ním týdnu od 4. 4.–8. 4. 2016. Od pondělí 
do pátku se v prostorách Českého zahrád-
kářského svazu na Dlažánkách v Holešově 
scházeli lidé, kteří nosili oblečení i ruční-
ky, boty, povlečení nebo hračky. Přinesené 
věci byly tříděny a dávány do pytlů, proto-
že firma Dimatex vybírá oblečení v pytlích. 

V pátek dojelo nákladní auto a všechny 
roztříděné a nasbírané věci odvezlo a zváži-
lo. Oproti podzimní nakládce bylo sice ob-
lečení o trochu méně, ale i tak se nasbíra-
lo mnoho věcí, které poslouží potřebným.  

Co dodat? Poděkovat.
Děkujeme Českému zahrádkářské-

mu svazu v Holešově za poskytnutí pro-
stor, našim dobrovolnicím za neutuchají-
cí energii a laskavost, se kterou nám vždy 
pomáhají, a samozřejmě Vám – dárcům. 

Děkujeme. Charita Holešov
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Děti ze 2. ZŠ vysadily na zahradě strom. Nyní nad ním drží patronát
Holešov| Vysazením buku červeného 20. 
dubna ukončila holešovská 2. Základní škola 
projekt s názvem Náš strom, který škola re-
alizovala ve spolupráci s Nadací Partnerství. 
Nadace každoročně vyhlašuje anketu Strom 
roku, do které letos 2. ZŠ přihlásila vzrostlou 
lísku tureckou, která se nachází před budovou 
školy. Zpracování požadavků Nadace Part-
nerství košatou dřevinu vyneslo až do finálo-
vého kola a strom se nakonec díky hlasování 
veřejnosti umístil na pěkném desátém místě. 

„Původní myšlenkou bylo zasadit náhrad-
níka – dvojče lísky turecké. Nicméně park 
Smetanovy sady to svými vzrostlými stromy 
neumožňuje, a proto byla navržena jiná loka-
lita v blízkosti školy, školní zahrada,“ vysvět-
lila zástupkyně ředitelky 2. Základní školy 
Hana Hlobilová. 

Pod mostem byl ještě jeden most
Holešov se pyšní 
jedinečným „nálezem“.

Holešov| Zcela jedinečný objev se podařil 
odhalit u holešovského zámku, konkrétně pod 
povrchem mostu vedoucího k hlavnímu vstu-
pu do zámku přes takzvaný „vodní příkop“. 

Současný most se začal propadat a bylo 
rozhodnuto o jeho opravě. Ještě předtím však 
bylo nutné zjistit, jak je na tom vnitřní (pů-
vodní) most. A ukázalo se, že vchod do zámku 
ukrývá skvostnou památku. 

Po odkopání jižní strany mostu byl odha-
len raně barokní most, vybudovaný za časů 
Jana, hraběte z Rottalu, a to ve velmi dobrém 
a prakticky neporušeném stavu. Límec mos-
tu z kamene a cihel je zachován, stejně jako 
klenby obou oblouků. Z mostu bylo samozřej-
mě při jeho „pohřbívání“ odstraněno zábradlí 
a povrch mostovky, tělo stavby je však vzácně 
zachováno. 

Podle historiků tedy můžeme směle pro-
hlásit, že jsme v Holešově objevili jeden 
z mála zachovaných raně barokních mostů na 
Moravě, a dokonce že náš objevený most pat-
ří mezi  zhruba pětici  nejstarších moravských 
mostů. 

Závisí teď na dohodě investora – města 
Holešova se státní památkovou péčí, jak se 
provede oprava mostu do zámku. S největ-
ší pravděpodobností budou obnoveny kraj-
ní zdi současného mostu, prostor mezi nimi 
a kolem barokního mostu vyčištěn, osvětlen 
a zpřístupněn a nová mostovka se opře o tyto 
krajní zdi a o prvky starého mostu. Zájemci 
o stavební historii se tak budou moci dostat 
dveřmi pod stávající most a prohlédnout si 
raně barokní rottalovský most pod ním, 

Těsně před příchodem na most, vedou-
cí do zámku přes „vodní“ příkop, se v podze-
mí nachází skvěle zachovaná gotická klenutá 
místnost, část původního sklepení předhra-
dí z dob, kdy v 15. a 16. století stál v místech 
dnešního zámku gotický hrad, později přesta-
věný na renesanční zámek (a až po jeho vyho-
ření a poničení během třicetileté války z větší 
části zbouraný pro potřeby staveniště dnešní-
ho barokního zámku hraběte Jana z Rottalu). 
Podaří-li se zpřístupnit starý most, bude třeba 
možné do této prohlídkové trasy zařadit i tuto 
podzemní gotickou místnost, která s mostem 
souvisí a nyní je polozasypána a přístupná 
pouze po starém, nestabilním žebříku. 

Tehdejší předhradí mělo velmi  přibliž-
ně  podobu předhradí zámku v Bystřici pod 
Hostýnem, jednalo se tedy o stavbu oválné-
ho půdorysu s mohutnou budovou v zakon-
čení oblouku, po které zůstala ona gotická 
sklepní místnost, vlastně jedna z nejstarších 
zachovaných prostor v Holešově. A na tuto 
sklepní místnost navazují dva klenuté oblou-
ky mostu, který  vybudoval pravděpodobně 

v šedesátých letech 17. století stavebník sou-
časného holešovského zámku Jan, hrabě 
z Rottalu. Původní vchod do Janem z Rotta-
lu  budovaného zámku byl ve fasádě sever-
ního křídla – úzká místnost, sloužící dnes 
jako zázemí šatny pro návštěvníky zámku, je 
oním původním průjezdem se zachovanými 
stavebními prvky průjezdu, který se ostatně 
nacházel v místech, kudy se chodilo a jezdi-
lo do starších stavebních fází holešovského 
panského sídla v době, kdy zde stál ještě re-
nesanční zámek, gotický hrad či mohutná 
tvrz. První průchod do nového zámku byl ale 
celkem brzy zrušen (zřejmě už několik málo 
let po zahájení stavby současného zámku), 
barokní kamenný portál průjezdu byl zřej-
mě vybourán a přesunut do současné polo-
hy (detaily portálu svědčí o tom, že je na své 
místo umístěn druhotně, z jiného původního 
umístění). V té době se sice do zámku vchá-
zelo současnou branou  do i nyní existujícího 
honosného prostoru zámecké předsíně – ši-
rokého průjezdu, chyběly zde ale obojí boční 
dveře pro pěší, na jejich místech byla pouze 
okna. A Jan z Rottalu nechal současně vybu-
dovat dvouobloukový zděný most přesně na 
šířku oněch vrat, jejichž kamenným portá-
lem dodnes projíždějí na nádvoří zámku au-
tomobily. Zřejmě až za dědiců  Františka An-
tonína z Rottalu, tedy na sklonku 18., či na 
počátku století 19. století, byl stávající vchod 
rozšířen o dva boční vstupy pro pěší. A aby 
mohli chodci do zámku přes příkop projít, byl 
raně barokní klenutý most rozšířen – obez-
děn dvěma stěnami, přes které byla položena 
mostovka, a zasypán sutí – původní most byl 
tedy po stopadesáti  letech vlastně pohřben.

Karel Bartošek

Na zahradě školy se tak sešlo vedení a žáci 
zařízení, starosta města Rudolf Seifert a mís-
tostarosta Jaroslav Chmelař. Děti u příleži-
tosti vysazení stromu recitovaly báseň, pře-
četly povídku, která lísku tureckou do ankety 
provázela, a pak samy při vysazení přiložily 
ruce k dílu. 

„V této anketě vidíme velký pedagogic-
ký potenciál, žáci literárně tvořili, rozšířili si 
znalosti v oblasti nauky o stromech a násled-
ně je čeká péče – patronát nad nově vysaze-
nou dřevinou bukem červeným, který přispě-
je k ozelenění naší školní zahrady,“ doplnila 
zástupkyně. 

Jedním z bonusů pro vítěze ankety Strom 
roku bylo odborné ošetření stromu. Ačkoli se 
strom neumístil na předních příčkách, péče 
se mu dostalo i tak. Město Holešov nechalo 

dřevinu, která se řadí mezi národní památné 
stromy, odborně prořezat. 

Loni se totiž na bázi kmene objevily v hoj-
ném množství plodnice dřevokazných hub, 
které mohou mít v negativním smyslu vý-
znamný vliv na statiku stromu. Město nechalo 
zpracovat odborný posudek stromu s tahovou 
zkouškou. V té strom obstál, ale byly identifi-
kovány dva druhy dřevokazných hub – vějí-
řovec obrovský a šupinovka kostrbatá a kon-
statován významně zhoršený zdravotní stav 
stromu. Letos v únoru tedy ke stromu dorazi-
li odborníci v oblasti arboristiky, kteří strom 
prořezali a ozdravili.

Podle doporučení odborného posudku byl 
strom zredukován tak, aby byly koruna a tím 
i celý strom odlehčeny a byl podpořen růst 
sekundární koruny.  Jana Rohanová
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Do Holešova přijel Bohuslav Sobotka

Návštěva v Chorvatsku u přátel nejmilejších
Holešov| Je to skoro 10 let, kdy se holešov-
ské mažoretky náhodou sešly s mažoretka-
mi z chorvatského vnitrozemského městečka 
Desinič. Slovo dalo slovo a nejen mažoretky, 
ale později i vedoucí představitelé obou obcí 
navázali srdečné přátelství, které trvá a kve-
te doposud. Desinič se stal partnerským měs-
tem Holešova a alespoň jednou ročně jezdíme 
my do Chorvatska a Chorvati zase k nám. Ob-
čas spolu sehrají fotbalové utkání „staří páni“, 
pravidelně se setkávají mažoretky. 

Desiničtí, stejně jako všichni Chorvati in-
tenzivně slaví svátek svatého Jiří. A právě ke 
„svatojurskému“ svátku (24. 4.) byly i letos 
směřovány městské oslavy Desiniče. Delega-
ce Holešova pod vedením starosty města Ru-
dolfa Seiferta, které se zúčastnil holešovský 
děkan a farář Jerzy Walczak a hlavně hole-
šovské mažoretky – Arabelky v plné sestavě 
se svou vedoucí Lenkou Doleželovou, se zú-
častnila naplno desiničských oslav, které za-
čaly už v pátek na hradě Veliki Tabor. Páteční 
i sobotní vystoupení našich mažoretek, kte-
ré představují evropskou špičku, bylo ohro-
mující a okouzlilo nejen jejich desiničské ko-
legyně (v Desiniči se věnují tomuto sportu 
snad všechny dívky od tří do dvaceti let), ale 
všechny místní obyvatele. Sobotní slavnostní 

Holešov| Kroměřížsko hostilo 26. dubna 
vzácnou návštěvu. Dorazil předseda vlády 
České republiky pan Bohuslav Sobotka. Jeho 
první zastávka na cestě z Prahy byla v Morko-
vicích, kde před devátou hodinou dopoledne 
navštívil místní společnost Hanhart Morkovi-
ce s. r. o. Seznámil se s provozem, zaměstnan-
ci a pronesl úvodní slovo. Poté se přesunul jen 
o pár stovek metrů dál do místního Muzea ko-
šíkářství, kde si prohlédl expozici. Čekala ho 
ukázka tradičního a poctivého pletení košíků 
a také setkání s dětmi z místní základní ško-
ly, díky kterému zavládla uvolněná atmosféra. 
Děti se pana premiéra ptaly, zda se cítí být víc 
Čech nebo Moravák, ale zajímalo je také to, 
jestli se už někdy setkal s panem prezidentem.
Ti starší a dospělí obyvatelé města v čele s pa-
nem starostou zas premiéra oficiálně požádali 
o pomoc s řešením problémů v oblasti neza-
městnanosti nebo stavu cest.

Z muzea Bohuslav Sobotka i jeho ochran-
ka přejeli do Kroměřížské nemocnice, a. s. 
kde čekalo vedení zařízení, se kterým debato-
val. Po bloku věnovaném pouze Kroměřížské 
nemocnici následoval brífink s vedením okol-
ních nemocnic kraje.

Po návštěvě okresního města premiér 
přejel do Holešova, konkrétně Střední poli-
cejní školy Ministerstva vnitra. I zde se setkal 

bohoslužbu v desiničském kostele sv. Jiří ce-
lebroval s dalšími 12 chorvatskými kněžími 
i holešovský farář P. Walczak. Zástupci měs-
tě Holešova se zúčastnili všech akcí desinič-
ských oslav a všichni se cítili jako doma či jako 
u svých nejlepších přátel. Přátelé z Desiniče 
na oplátku navštíví Holešov během dnů měs-
ta na počátku května a desiničské mažoretky 

přijedou předvést své umění do Holešova 
příští rok. A pokud kdokoliv z Holešova ně-
kdy zavítá do Desiniče, stačí se tam jen při-
hlásit na radnici a jistě bude velmi, velmi vře-
le přijat. Protože v tomto chorvatském městě 
máme velmi dobré, nejlepší přátele.                        

Karel Bartošek

s vedením zařízení a poté ho čekal oběd, kte-
rý připravily pracovnice místní školní jídelny.

V Holešově se odehrála ještě jedna zastáv-
ka – premiér se setkal se zaměstnanci a kli-
enty Centra pro seniory a také starostou měs-
ta Mgr. Rudolfem Seifertem. Předseda vlády 
si prohlédl nově zrekonstruované prostory 
Centra pro seniory, pokochal se výhledem na 

město z nejvyššího patra budovy a poté násle-
dovala beseda s klienty Centra pro seniory. 
Týkala se především důchodů.

Příjemnou návštěvou Centra pro seniory 
cesta po Kroměřížsku skončila a zhruba o půl 
třetí odpoledne premiér vyrazil do Zlína.

Během celého dne premiéra doprovázel 
místostarosta Jaroslav Chmelař.              (roh)
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Ve středu 13. dubna jsme se rozloučili s panem učitelem Glosem. Byl čtyři roky naším třídním 
učitelem. A taky nás učil v hodinách zeměpisu, tělocviku a v dílnách. V roce 1966 jsme opustili 
základní školu a nastoupili na nejrůznější školy střední.  Kluci pak absolvovali vojnu nebo ško-
lu vysokou, my holky jsme se „zaláskovaly“ a řítily se do stavu manželského. Pak přišlo mateř-
ství, rodičovství a všechny povinnosti s tím spojené. A čas běžel. A pak nám tak nějak začalo být 
smutno. Po kamarádech, spolužácích, po našem třídním. Sešli jsme se a  naše setkání se už pra-
videlně opakovala. Na srazy jsme se všichni moc těšili. Náš pan učitel na nich nikdy nechyběl. 
Byl vždycky vlídný, v dobré náladě, s laskavým humorem, který jsme sice všichni dobře znali, ale 
který nás pokaždé dostal. Stejně jako jeho bezelstný úsměv. Budeme se setkávat i nadále. S od-
chodem pana učitele se však vytrácí kus našeho života prožitého s dobrým a skromným člově-
kem, kterého jsme měli nesmírně rádi. Pane učiteli, za vše děkujeme a nezapomeneme.

Za třídu 9. A 1. ZDŠ Jarka Pokorná

Panu učiteli s láskou...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Miroslav Kundrát – Březůvky
Jana Kolajová – Racková

Vlastimil Vojkůvka – Březolupy
Pavlína Lapčíková – Kněžpole

Petr Šidlík – Holešov
Hana Khainová – Zlín

Lukáš Valeš – Šumperk
Petra Kostorková – Zlín

Josef Urban – Hulín
Alena Slováková – Holešov

Pavel Nábělek – Zástřizly
Jitka Fornálová – Cetechovice

Daniel Jelínek – Bystřice pod Hostýnem
Daniela Krajcarová – Bystřice pod Hostý-
nem 

Patrik Daniš – Přerov
Jana Jasioková – Přerov

JUBILANTI,  květen 2016
Františka Šenkyříková – Holešov
Jiřina Stratilová – Holešov
Jiřina Podhajská – Holešov
Hilda Vaverková – Holešov, č. Žopy
Jiřina Doskočilová – Holešov
Otilie Ovčáčková – Holešov
Marie Janušková – Holešov
Marie Kubáňová – Holešov
Vladimír Daněk – Holešov

Jindřich Tomaňa – Holešov
Marie Onderková – Holešov, č. Žopy
Milan Janoštiak – Holešov
Jiřina Michálková – Holešov
Ludmila Hrbáčková – Holešov
Božena Svačinová – Holešov
Věra Ježíková – Holešov
Ladislav Muška – Holešov
Marie Lešingrová – Holešov
Ladislava Klesnilová – Holešov
Jaroslav Nedbal – Holešov, č. Tučapy
Blažena Hotařová – Holešov
Vladimír Hirš – Holešov
Emília Pilová – Holešov
 
NAROZENÍ
Matyáš Juřena – Holešov
Ladislav Tuleja – Holešov
Leo Pospíšil – Holešov
Alexej Sidorenko – Holešov

Nejbližší termín vítání občánků:
sobota 04. 6. 2016

ÚMRTÍ 
Miloslav Malý – Holešov
Alfons Glos – Holešov
Antonín Sklenář – Holešov
František Lapáček – Holešov
František Němčík – Holešov
Františka  Spáčilová – Holešov
Zdenka Bartíková – Holešov
Jarmila Drábková – Holešov
Zdenka Bartíková – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov

Připravila J. Medková

31. 5. 1936 – Svačinová Božena, naroze-
na v obci Žopy. Byla studentkou kroměříž-
ské  konzervatoře, kde získala absolventský 
diplom ve hře na violoncello. V roce 1956  
nastoupila do orchestru Nové scény v Bra-
tislavě. Téměř po 10 letech  se stala  členkou 
orchestru Slovenského národního diva-
dla, tam setrvala celých 33 let a procesto-
vala mnoho  zemí. Důchodový věk prožila 
v bratislavské hudební společnosti jako věr-
ný posluchač a divák. Získávala také nové 
poznatky na univerzitě třetího věku. Na za-
čátku roku 2015 se vrátila do Holešova, kde 
kultura i nadále obohacuje její život.

Dne 9. května 2016 oslavil významné 
životní jubielum dlouholetý pracovník 
oddílu házené a Tělovýchovné jednoty 
Holešov 

pan Rudolf Juřena. 

Jako hráč a odchovanec holešovského 
celku oblékal jeho dres již v mládežnic-
kých družstvech, v době vojenské základ-
ní služby hrál v celku Dukly Písek a po 
návratu z ní se stal oporou celku mužů 
TJ Holešov, kde jako pivot vynikal svým 
vytříbeným herním stylem. Po skonče-
ní aktivní hráčské kariéry se zapojil do 
funkcionářského dění v oddíle házené, 
pracoval také jako předseda Tělovýchov-
né jednoty Holešov a v současné době za-
stává funkci jednatele oddílu a zajišťuje 
vedení domácích utkání. 
Výbor oddílu házené společně s jeho čle-
ny a hráči přejí panu Rudolfu Juřenovi  
pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně dal-
ších spokojených let. 

Dne 15. května 2016 oslavila 90. naroze-
niny paní Marie Kubáňová z Holešova.
Všechno nejlepší jí srdečně přejí Zuzka, 
Draha, Romana, Franta, Franta ml., Hon-
za a Filip.

9. května oslavil své 70. narozeniny 
pan Rudolf Rohan z Holešova. 

Ze srdce mu přejeme hodně štěstí, zdraví 
a elánu do dalších let! 

Rodina :)



10 Holešovsko



Květen 2016 11

Chystáme 14. Letní iluze

Josef Holcman v holešovské knihovně

Holešov| Město Holešov chystá další, v po-
řadí čtrnáctý ročník výstavy místních umělců 
Letní iluze. 

Výstava opět proběhne v prostorách zám-
ku, v místnostech tzv. zadní galerie v 1. pat-
ře. Stejně jako loni bude otevřena na konci 
června (vernisáž ve čtvrtek 30. června) a po-
trvá až do konce září. Letní iluze budou kore-
spondovat s hlavní letní turistickou sezónou 
na zámku.

Stále platí, že mohou vystavovat výtvarní-
ci z Holešova a okolí, kteří se již spolupodíleli 
na předešlých „Iluzích“. Budeme rádi ale i za 
nové tváře. Můžete vystavit své obrazy, grafi-
ky, plastiky, fotografie, malby na různých ma-
teriálech, velmi rádi uvítáme i jiné netradiční 
výtvarné techniky. 

Koncert bubeníků 
2. června 2016, 16.00 hodin

Třída bicích nástrojů ZUŠ Holešov pod 
vedením učitele Roberta Bakaly zve širokou 
veřejnost na koncert mladých bubeníků. Své 
umění představí jak ti nejmladší talentova-
ní hráči, tak profesionálové, sólisté, soubo-
ry, bubeníci i bubenice. Pozvání přijali hosté 
se ZUŠ Kroměříž pod vedením učitelů Petra 
Žůrka a Tomáše Fábryho ml. Posluchačům se 
představí bývalý žák ZUŠ Holešov Jan Nezval 
na xylofon, který úspěšně vykonal zkoušku na 
konzervatoř v Brně. Vyvrcholením koncertu 
bude vystoupení Hanze Sedláře, jehož hudeb-
ní začátky probíhaly právě v Holešově.

V současné době pobývá v Praze a půso-
bí v projektech Drumphonic (který již před-
stavil v Holešově) a Rocksymphony. Je také 
dvorním bubeníkem Janka Ledeckého. Kro-
mě bubnování skládá symfonickou, rockovou 
a filmovou hudbu. Spolu s ním vystoupí ky-
tarista David Uher s projektem Drumphonic.

Koncert završí vystoupení všech účinku-
jících společnou sambou na nádvoří holešov-
ského zámku. Za nepříznivého počasí se akce 
uskuteční v kině Svět. Vstup je volný.

Výstava MÓDA A GYMHOL
6. května–31. srpna 2016 
studovna Městské knihovny Holešov
Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia 
Ladislava Jaroše v Holešově.
Vstup volný 

Slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře 
v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka
14. a 16. června ve 13.30 hod.
Holešov –  zámecká sala terrena
Pasování se zúčastní žáci prvních tříd hole-
šovských základních 
škol a ZŠ Přílepy a ZŠ 
Martinice

2. června 2016 
v 17.00 hod.  
Městská knihovna 
Holešov
„Ladakh – Malý Ti-
bet – život mezi le-
dovci, z Holešova až 
na střechu světa“
Cestopisná přednáš-
ka RNDr. Jaroslava 
Hrabala.

POZVÁNKY

AKCE KNIHOVNY

Svá díla můžete nosit od začátku června. 
Pro kvalitní přípravu popisků potřebujeme od 
Vás znát soupis děl (název, technika, rok vzni-
ku). Pokud budete chtít, můžete připojit i svůj 
životopis v rozsahu okolo A4 textu. Popisky 
a životopisy budeme zpracovávat jednotně, 
abychom podpořili dobrý dojem z výstavy.

Přihlášku na výstavu, soupisy vystavo-
vaných děl a své životopisy zasílejte Ond-
rovi Machálkovi z MKS Holešov – muzea, 
739 245 336, machalek@mks-holesov.cz.

Prosíme Vás jen o vystavení pokud možno 
nových děl (zatím neprezentovaných v rámci 
Letních iluzí) a také o určitou skromnost co 
do rozsahu (max. 5 děl).

Rudolf Seifert

Holešov| Ve čtvrtek 12. dubna jsme v naší 
knihovně uvítali muže mnoha profesí a zá-
jmů. Josef Holcman je nejen soudcem zlín-
ského soudu, ale také spisovatel, folkloris-
ta a čerstvý nositel Ceny města Zlína za rok 
2015. Toto ocenění dostal za svou rozsáh-
lou literární a publikační činnost, dlouho-
letou podporu lidových tradic, např. i díky 
němu byla slovácká jízda králů zapsána na se-
znam světového kulturního dědictví lidstva 
UNESCO, a za dobrovolnou činnost v oblasti 
mládežnického fotbalu.

Josef Holcman od prvních minut svým 
vyprávěním navodil skvělou atmosféru, kte-
rá byla ještě umocněna ochutnávkou výbor-
ného skoronického vína. Ve svém vyprávění 
vzpomínal nejen na své dětství, své přátele, 
na jízdu králů, na návštěvy města Holešova, 
ale především svým posluchačům představil 
některá svá literární díla. Např. příběhy v kni-
ze „Cena facky“ jsou obsahově zaměřeny na 

neradostná 50. léta, průběh a následky kolo-
nizace a komunistické zvůle na vesnici, která 
negativně poznamenala život nejedné rodiny. 
A tak okamžiky smíchu při vyprávění Josefa 
Holcmana střídaly i okamžiky vážnější.

Zatím poslední knihou, kterou Josef 
Holcman napsal, je kniha „Osobní poplach“, 
ve které zaznamenal bohatýrské historky 
a průpovídky svého strýce Jožky Slováka. Vy-
právění o tomto svérázném strýci, řezníku 
z horňácké Velké nad Veličkou, skvěle dopl-
ňoval četbou ukázek z této knihy Pavel Chme-
lík, ředitel MKS Holešov. V závěru tohoto vel-
mi vydařeného podvečera došlo i na dotazy ze 
strany posluchačů a JUDr. Josef Holcman se 
zmínil i o své nelehké práci soudce. 

Knihy „Cena facky“, „O slivovici“, „Osob-
ní poplach“, „Stroj se (ne)zadrhl“ a „Týden co 
týden“ od Josefa Holcmana si můžete vypůj-
čit v knihovně.

MěK Holešov

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Přednáška o J. Sarkanderovi

Holešov| Ve čtvrtek 28. dubna 2016 při-
šel pomyslný vrchol přednáškové činnosti 
Městské knihovny, Městského muzea a Vlas-
tivědného kroužku v Holešově. Pozvání na 
přednášku o sv. Janu Sarkanderovi přijal 
Dr. Tomáš Parma, církevní historik, speciali-
sta na dějiny církve v raném novověku a pra-
covník cyrilometodějské teologické fakulty 
v Olomouci.

Přednášející uvedl své téma následující-
mi slovy: „Jan Sarkander žil v době vymknuté 
z kloubů, plné násilí, nesnášenlivosti a vyhro-
cených sporů, kdy se náboženská orientace 
stává příčinou a záminkou politických stře-
tů. I když jde ve své podstatě o politiku, která 
náboženství používá a mnohdy i zneužívá, má 
tato doba své oběti. Jednou z nich je i Jan Sar-
kander, mučedník proti své vůli, kněz, jehož 
osud pro nás může být symbolem obětí nábo-
ženské nesnášenlivosti na všech stranách a ve 
všech dobách. Jeho kanonizace v roce 1995 
na chvíli jakoby znovu tyto spory vyvolala, 
ale snad jeho osud a příklad můžou pomoct 

Pozvánka na koncerty a výstavu 
základní umělecké školy
Závěr školního roku se vždy nese v duchu 
koncertů a nejrůznějších akcí, na nichž se 
představí žáci  školy s tím, co se za celý uply-
nulý rok naučili.
Dne 26. května to bude závěrečný koncert 
souborů a orchestrů (17.30 hod. velký sál 
zámku).
Do 29. května můžete zhlédnout výstavu vý-
tvarného oboru v sálcích 1. patra zámku vždy 
od úterý do neděle v době od 9.00 do 12 hod. 
a od 13.00 do 17.00 hod.
2. června je pro zájemce připravena bu-
benická show, která proběhne na nádvoří 
zámku v 16.00 hod. (při nepříznivém počasí 
v kině Svět). Den poté, 3. června, vystoupí 
samostatně taneční oddělení s představením 
P. I. Čajkovský v kině Svět v 18.00 hod. Vstup 
na všechny pořádané akce je zdarma.
Na setkání s vámi se těší ředitelství a kolektiv 
pedagogů ZUŠ F. X. Richtera Holešov. 

AKCE ZUŠ

Mnohokrát děkujeme pedagogům a žákům 
1. ZŠ v Holešově za uspořádání charitativní 
sbírky kabelek pro NADĚJI Zlín. I tyto ka-
belky se staly součástí pátého ročníku Kabel-
kového VELEtrhu NADĚJE Zlín. Za finanční 
výtěžek budou do sociálně terapeutické dílny 

Poděkování za školní sbírku kabelek

Tkalcovna NADĚJE zakoupeny tři nové tkal-
covské stavy. Opakované podpory ze strany 
pedagogického sboru i žáků školy si vážíme 
a přijímáme ji s velkou vděčností. 

Zuzana Šlúchová, NADĚJE Zlín

dnešním křesťanům, aby se navzájem sblíži-
li a poučeni z historie do podobných sporů již 
nevstupovali.“ Roztržky a kontroverze, které 
svatořečení Jana Sarkandera provázely v roce 
1995, jsou, doufejme, již minulostí. Dr. Parma 
se domnívá, že dočasně pošramocený vztah 
církví se napravil již v roce 1997 při třetí ná-
vštěvě papeže Jana Pavla II. v České republi-
ce, kdy proběhla ekumenická modlitba na po-
čest sv. Vojtěcha v pražské katedrále sv. Víta. 
A za úplnou nápravu považuje husovské vý-
ročí, proběhlé v minulém roce, kdy byla slou-
žena ekumenická bohoslužba v Římě. V ní 
zazněly modlitby za smíření mezi různými 
křesťanskými církvemi, které si v minulosti 
vzájemně škodily.

Jan Sarkander je sice jednou z osobností, 
které svou dobu symbolizují, ale bez zasazení 
do souvislostí své doby jej nikdy úplně nepo-
chopíme. Proto na celé přednášce byly nejza-
jímavější právě poznámky věnované některým 
složitým aspektům doby, ať již šlo o popis fun-
gování stavovské monarchie, vlastnosti osob-
ností, které tehdy stály v čele Moravy, nebo tzv. 
Bruderzwist – politický spor císaře Rudolfa II. 
a jeho bratra Matyáše (1608–1611), který zasá-
hl i do Sarkanderova života.

Na výše uvedenou přednášku volně na-
vazuje 17. května 2016 další přednáška na-
zvaná Phoenix Moravicus. Ikonografie a kult 
sv. Jana Sarkandera ve světle zbožnosti doby 
barokní i postbarokní. Výkladu se ujme P. Mi-
roslav Jáně, duchovní správce farnosti Poho-
řelice u Napajedel a bývalý holešovský kaplan.

Za Vlastivědný kroužek Holešov
Mgr. Ondřej Machálek

ZÁMKOVKU ZA STOVKU

Zámková dlažba tloušťka 6 cm, 
vzor 20/10 cm a íčko H

100 Kč/m2 bez DPH
po–pá 7.00–16.00 hodi

BETONA MYSLOČOVICE – výroba
Tel: 604 280 284, www.betona.cz
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Holešov| Novinkou letošní turistické sezony 
v holešovské synagoze je nová studovna ra-
bína Šacha. Vznikala v posledních měsících 
a mimo jiné nabízí kolekci výtisků knih, kte-
ré Šach napsal a které se do Holešova dosta-
ly ze světových aukcí. Nechybí mezi nimi ani 
ta nejslavnější – Šachův komentář k židov-
skému právnímu kodexu. Studovnu již oceni-
li mnozí židovští poutníci, kteří se do Holešo-
va přijíždějí pomodlit. Několikrát ji navštívili 
také představitelé brněnské židovské obce.  
„Rabín Šach patří mezi nejvýznamnější rabí-
ny pohřbené na území České republiky. Tako-
vých míst přitom u nás moc není. Co do vý-
znamu a mimořádnosti je Holešovu nejbližší 
Krakow a Bratislava,“ říká ke studovně správ-
ce a průvodce holešovských židovských pa-
mátek Vratislav Brázdil. Některé knihy, které 
synagoga vystavuje, napsal Šach přímo v Ho-
lešově. Nejstarší z nich vyšla jen několik desí-
tek let po jeho smrti.
Ve snaze uchovat synagoze osobité kouzlo 
a navrátit interiéru původní ráz přibyl během 
zimy také dobový nábytek a osvětlení. 

Otevřou Šachovu studovnu

Zájezd klubu turistů za poznáním Čičman – obce na Slovensku
Holešov| Klub českých turistů v Holešově 
pořádá zájezd za poznáním Čičman-obce na 
Slovensku.
Rázovitá obec s malovanými domky staršími 
více než 200 let ovlivnila i pozdější tvorbu 
Dušana Jurkoviče.
Termín: sobota 11. června 2016
Odjezd/příjezd: odjezd v 5.55 zastávka 
u Pivovaru, 6.00 z aut. nádraží Holešov 
Návrat: ve 20.45 hod.
Doprava: aubobusem
Cena: členové KČT a Sokola 220,- Kč, ostat-
ní 250,- Kč 
V ceně je zahrnuto pouze cestovné
Vstupné: muzeum Čičmany dospělí 2 eura, 
důchodci a studenti 1,3 eura, 

zámek Bojnice: 7 euro  (na Slovensku se pla-
tí eurem)! 

Program:
6.00–9.15  přesun do obce Čičmany
(665 m n. m – Strážovské vrchy)
9.30–11.00 prohlídka obce (charakteristické 
malované dřevěnice), návštěva muzea                                                 
11.00–12.00 přesun na zámek Bojnice                               
12.00–15.00  oběd, prohlídka zámku a okolí
15.00–16.00  přesun do Horní Poruby 
16.00–19.00 výstup na Vápeč 956 m. n. m. 
(zdatní trasa 3 km, převýšení 504 m), výstup 
„pouze“ do sedla Palúch 890 m. n. m. (méně 
zdatní), ostatní prohlídka obce, odpočinek 
19.00–20.45  přesun do Holešova

Přihlášky: tradičně u Katky Šneidrové v krám-
ku „U kouzelného stromu“, tel. 773 545 868 
a zaplatit vedle obchodu „U Adama“ Palackého 
ulice, Holešov.   

Uzávěrka přihlášek 27. 5. 2016, přihla-
šujte se, prosím, co nejdříve z důvodu rezer-
vace prohlídek. Pokud nebude zájezd k datu 
27. 5. 2016 naplněn alespoň z 80 % (tj. 40 
osob), tak bude zrušen. 

Pozn. Akce se koná i v případě špatného po-
časí!!! (náhradní program: prohlídka obce 
Čičmany, zámku Bojnice, možnost návštěvy 
Trenčína nebo Trenčianských Teplic).

Holešovská synagoga patří mezi nejstarší 
a nejdochovalejší židovské památky v Česku. 
Ceněna je díky vnitřní výzdobě polského typu, 
která je k vidění jen v několika synagogách na 
světě. V 17. století v ní působil rabín Šach, kte-
rý je pochovaný na místním židovském hřbi-
tově. Řadí se mezi dvacet nejvýznamnějších 
židovských učenců a jeho význam překraču-
je i věhlas slavného pražského rabína Löwa.  
Práce, které věnoval především židovskému 
právu, jsou totiž zásadnější. 
 Dana Podhajská

Čtvrtý ročník Zámeckého gulášfestu
Holešov| Již po čtvrté proběhne v areálu 
holešovského zámku tradiční Zámecký gu-
lášfest.  Koná se 28. května od 10 hodin. 

Soutěžní klání s doprovodným progra-
mem pro celou rodinu začíná v 10 hodin. 
V průběhu dne mohou lidé ochutnávat vzorky 
soutěžních gulášů, pivní speciály a koupit si 
slosovatelné lístky do tomboly. Pro děti jsou 
připraveny soutěže, skákací hrad a malování 
na obličej. Pohodu vyladí skupina Texas a Ra-
dio Rock Max. Od 17 hodin následuje taneční 
zábava s kapelami Press Rock a Expo Pensi-
on, která se letos poprvé přesune z parku na 
zámecké nádvoří. 

Do samotné soutěže se mohou přihlásit 
týmy, které dokážou v polních podmínkách 
uvařit padesát porcí dobrého guláše, aniž by 
si suroviny předpřipravily doma. Jejich umě-
ní ohodnotí dvě poroty - profesionální kucha-
ři a laická veřejnost, které zohlední barvu, 
maso, chuť a vůni, ale také estetický vzhled 
stánku, v němž byl guláš uvařen.  Obě poro-
ty vyberou tři nejlepší týmy a  ocení je věcný-
mi cenami. 

Předprodej probíhá v MIC Holešov a v Ze-
lenáčově šopě ve Zlíně. Cena vstupného je 60 
Kč, na místě 90 Kč. Děti do 12 let mají vstup 
zdarma.                                      Dana Podhajská

Jiří Anderle představí na zámku 
své grafiky
Český grafik Jiří Anderle vystaví své práce 
v zámeckém New Drive Clubu. Výstava začíná 
25. května a bude otevřena až do 2. října. Při 
této příležitosti se 24. května v 19 hodin koná 
v sala terreně  koncert italského klavírního vir-
tuosa Davida Malusy. Pianista zahraje skladby  
D.  Scarlattiho, W. A. Mozarta, F. Chopina, J. S. 
Bacha, J. Brahmse a I. Stravinského. David Ma-
lusà se narodil v roce 1985 a ke klavíru se posa-
dil už v šesti letech. Vystudoval konzervatoř ve 
Vicenze a poté Royal Collage of Music v Londý-
ně. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží, na 
kterých získal mnohá ocenění. V roce 2011 vydal 
své první CD Piano, které bylo nahráno v pres-
tižní londýnské Wigmore Hall. V současnosti 
koncertuje po celém světě a věnuje se  pedago-
gické činnosti.                                                              (dap)

Koná se další bleší trh
Další hobby setkání příznivců všech sběra-
telských oborů se  koná v neděli 22. května  
v 1. patře zámku. Do Holešova se sjedou pro-
dejci nejrůznějších předmětů od dopisních 
známek přes  pohlednice, odznaky, mince, 
nábytek až po starožitnosti. Trhy se konají od 
8 do 13 hodin. Vstupné pro dospělé je 40 Kč, 
pro děti 20 Kč a děti do 3 let zdarma.                          

(dap)
Sto zvířat v Holešově
Česká klubová legenda Sto zvířat zahraje 
v holešovském New Drive Clubu. Koncert se 
koná 20. května od 20 hodin.  Kapela vznikla 
v roce 1990 a odrazila se od rock‘n‘rollového 
bandu Matěje Čecha. Její tvorbu však charak-
terizuje kolísavý rytmus „ska“ žánru, který vy-
chází z jamajského folkloru, rhythm and blues 
a jazzu, přičemž texty si hudebníci píší sami. 
o zvířat patří mezi oblíbené formace českých 
hudebních festivalů.                                    (dap)

POZVÁNKY
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Pokud kornout nekřupne, patří do popelnice

Nedávno prošla restaurace rekonstrukcí.  

S majitelem restaurace 
U Kratochvílů v Dobroticích 
nejen o dobré zmrzlině. 

Holešov| Na začátku byla hospodářská bu-
dova po prarodičích, trocha vzdoru manželce 
a hlavně odvaha. Dnes? Vyhlášená zmrzlina 
a zrekonstruovaná restaurace. Takto se poda-
řilo zprovoznit pohostinství v Dobroticích Li-
boru Kratochvílovi. 

Šestatřicetiletý rodák z obce začínal jako 
elektrikář v jedné z kroměřížských společnos-
tí. Když firma zkrachovala, přišel čas se osa-
mostatnit, nějakou dobu pracoval po mon-
tážích a poté se rozhodl, že si založí vlastní 
s. r. o. Tak vznikla holešovská ETMONTA. 

„V té době jsme měli malou hospůdku 
v Dobroticích, v domě, který jsme zdědili. 
Můj děda zde fungoval jako předseda druž-
stva a chovaly se tu krávy a prasata, takže pro-
story byly velké,“ vrací se k historii vzniku re-
staurace v Dobroticích Libor Kratochvíla. 

„Každá koruna, kterou jsme vydělali, 
se tehdy dávala do baráku. A musím říct, že 
manželka to těžce nesla. Měla tehdy pocit, že 
to nemá smysl. Hodně lidí nám ale pomoh-
lo a hospoda se v roce 2004 otevřela,“ říká 
Kratochvíla.

Z hospody se později stala restaurace a le-
tos v lednu prošla další velkou rekonstrukcí. 
Majitelé zařídili kuchyň, kde se už nyní vaří 
výborná jídla včetně obědového menu a peče 
se pizza, a posezení rozšířili o útulný prostor 
pergoly. Zařízení nyní nabízí asi devadesát 
míst.  Rozšířil se také personál a o pohodlí 
hostů se momentálně stará asi deset lidí. 

Hostů rozhodně není málo a největší zá-
sluhu na tom má především místní zmrzlina. 
A nebyla to snadná cesta vytvořit podmínky 
k tomu, aby se lidé za dvaceti druhy zmrzliny 
začali vracet. 

„Zmrzlinu jsme začali vařit před sedmi 
lety. Tehdy přijel můj kamarád z Itálie a za-
čal mi vyprávět, jak tam všechno funguje a jak 

by to šlo udělat i tady. Už dřív jsem takovou 
myšlenku měl, a tak jsem si řekl, že to zku-
síme. A doma mi řekli, že jsem se zbláznil,“ 
vzpomíná dnes s úsměvem majitel restaura-
ce U Kratochvílů. Dnes už totiž ví, že obavy 
nebyly nutné. Zájem byl takový, že po měsí-
ci provozu stroj nedokázal uspokojit poptáv-
ku a Kratochvílovi se museli poohlédnout po 
kapacitně štědřejším zařízení. 

„Koupili jsme rok starou mašinu, která 
byla mnohem větší, ale ani ta nestačila, a tak 
jsem hledal ten nejsilnější stroj, který je na 
trhu. Manželka omdlévala. Stroj máme do-
dnes a koupili jsme ještě jeden k němu,“ smě-
je se Kratochvíla. 

Na druhou stranu říká, že všechno chce 
své a zmrzlina také. Dobrá zmrzlina se tvo-
ří po fázích a musí se na ni počkat. „Není to 
zmrzlina, kterou vytáhnete z mrazáku, musí 
se chladit a je to docela dlouhý proces,“ do-
dává. Je to především tím, že suroviny, které 
zde využívají, jsou čistě na přírodní bázi. „Sa-
mozřejmě existují směsi, do kterých stačí při-
dat jen vodu a jsou hotové. Touto cestou jsme 
ale nechtěli jít, a tak zmrzlinu vaříme z mléka, 
vanilky, čokolády nebo ovoce,“ zdůraznil Kra-
tochvíla. Každý den se vaří nové dávky zmrz-
lin. Ty se přivedou k teplotě 85 stupňů a poté 
prudce zchladí na teplotu 2 stupně. Příprava 
trvá každé ráno asi tři hodiny a zohlednit se 
samozřejmě musí předpokládaný počet hos-
tů. A bývá jich i pět set denně. 

Svůj díl na požitku má také kornout. „Po-
kud nekřupne, tak patří do popelnice,“ říká 
rozhodně Kratochvíla. „Jeden můj kamarád 
říká, že jsou tři poutní místa v republice. Ve-
lehrad, Hostýn a zmrzlina. A myslím si, že 
k popularitě Dobrotic jsme rozhodně přispě-
li,“ uzavírá Kratochvíla s úsměvem. 

Jana RohanováProstor restaurace byl rozšířen o prosklenou pergolu. 2x foto | Jana Rohanová

 ” Na dobrou zmrzlinu 
si lidé musejí počkat.     

Není to jak vytáhnout ji 
z mrazáku
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„Zajímá nás, co se v Holešově děje“

 2x foto | archiv společnosti

Rozhovor s jednatelem 
společnosti Kuraray 
Jakubem Sýkorou. 

Holešov| Společnost Kuraray letos v červ-
nu oslaví 90 let své existence. Z původního 
výrobce viskózy postupem let vyrostla nad-
národní společnost s obratem několika mili-
ard eur v mnoha různých oblastech podniká-
ní. Své poslání chápe Kuraray jako podnikání 
pomocí technologií, které zlepšují životní pro-
středí a kvalitu života po celém světě. To vše 
pro lidstvo a planetu – k dosažení toho, co ni-
kdo jiný nedokáže. Smyslem je soustředit se 
na ty obory podnikání, kde Kuraray disponuje 
rozsáhlým know-how a kde může být příno-
sem pro společnost.

Čím se Kuraray zabývá? 
Kuraray má vcelku rozsáhlý záběr od speci-
álních materiálů pro dětské zubní kartáčky, 
přes pojiva pro zubní laboratoře a dentální 
keramiku po speciální fólie a fólie PVB. V zá-
vodě v Holešově vyrábí Kuraray právě folie 
na bázi polyvinylbutyralu. Fólie se používá 
především při výrobě vrstveného (laminova-
ného) skla pro zlepšení jeho kvality, přede-
vším pevnostních a bezpečnostních paramet-
rů (např. v případě rozbití skla zůstanou držet 
jeho jednotlivé kusy pohromadě, a nezpůso-
bí tak žádná zranění). Konečný produkt se 
používá jak v automobilovém průmyslu (vý-
roba čelních skel), tak ve stavebním (fasády 
obchodních či kancelářských center, skleně-
ná schodiště, dveřní výplně atd.). Jedinečnost 
výroby v Holešově je ve zpracovávaných su-
rovinách – vyráběná fólie je v našem závodě 
100% recyklát a jedná se o ekologickou alter-
nativu k ostatním PVB fóliím jiných výrobců. 

Jedná se o japonskou společnost. Jak 
se dostala do ČR a do Holešova?
Kuraray v roce 2015 koupila od společnos-
ti DuPont divizi GLS (glass laminating solu-
tions), jejíž součástí byl i holešovský závod. 
Jeho historie však sahá až do roku 1993, kdy 
byla zahájena výroba na první lince ve Zlíně. 
Jak se rozšiřovala výroba, přestávaly stačit 
prostory, a tak vedení firmy rozhodlo o pře-
sídlení do Holešova. K přesídlení a k zahájení 
výroby v Holešově došlo v roce 2010.

Určitě firma představuje přínos pro 
region...
Naše působení v Holešově vnímáme jako náš 
závazek vůči okolí, městu Holešov, ale obecně 
vůči celé společnosti. Každoročně jsme part-
nerem holešovského Dne pro zdraví, podpo-
rujeme vydání brožurek první pomoci pro zá-
kladní školy pod záštitou Českého červeného 

kříže. V dubnu minulého roku jsme uspořá-
dali mezi zaměstnanci sbírku na pomoc obě-
tem zemětřesení v Nepálu. Vybrané peníze 
společnost navýšila o stejnou částku a pro-
střednictvím nadačního fondu OM Nepál 
jsme prostředky poskytli na zmírnění dopadů 
zemětřesení.
V minulém roce nás rovněž velmi zaujal pro-
jekt skautského střediska Holešov, které za-
štítilo cestu dvou skautů škodou 120 na ce-
losvětové skautské setkání v Japonsku. Stali 
jsme se partnery této akce a s nadsázkou jsme 
to pojali jako cestu z pobočky z Holešova do 
centrály v Japonsku (to jsme ovšem skautům 
neřekli:-). Zajímavé je, že Škoda 120 nese ve 
předním skle bezpečnostní PVB fólii, náš nos-
ný produkt.
Přestože námi podpořené projekty přesahují 
region Holešova, primárně nás zajímá vše, co 

se v Holešově děje a smysluplných akcí se dle 
možností účastníme.

Coby velká zahraniční firma je urči-
tě Kuraray významným zaměstnavate-
lem. Jaké možnosti zaměstnání mimo 
běžný pracovní poměr ještě nabízí? 
Naše společnost zaměstnává v Holešově cca 
50 lidí. Kromě toho zaměstnáváme něko-
lik agenturních zaměstnanců, kterým v sou-
časné době nedokážeme nabídnout práci na 
plný úvazek, ale cca na 6 měsíců v roce. Vý-
hledově předpokládáme větší úvazek až do 
100 %, ale nemůžeme se k tomu nyní zavázat. 
Ne každému tato forma zaměstnání vyhovu-
je a možná právě proto máme na těchto po-
zicích stále volná místa. Jestli je mezi čtenáři 
někdo schopný, kdo se nebojí práce a neodra-
zuje ho forma zaměstnání přes agenturu, bu-
deme rádi, když se ozve našemu personální-
mu oddělení (kontakt Ing. Helena Burešová 
573 323 577). Myslím, že nabízené podmínky 
jsou v regionu nadstandardní, pracovní pro-
středí je čisté a příjemné a snad se u nás dob-
ře pracuje.

Společnost podporuje celou řadu akcí 
a v poslední době to byl festival Sakura 
– japonské dny v Holešově. Čím si zís-
kal vaši pozornost?
Sakura nás zaujala okamžitě. Je to zvlášt-
ní souhra okolností, že městečko naší veli-
kosti uspořádá japonské dny a na vjezdu do 
Holešova stojí japonská firma. Někteří naši 
zaměstnanci se japonských dní zúčastnili 
a výkony umělců je hodně potěšily.
Sakura bude v Holešově nyní i trvale, a to 
v podobě skutečných sakur, které se chystá-
me v květnu vysadit při vjezdu do areálu. Tě-
šíme se, že nám tady krásně růžově vykvetou.

Jana Rohanová

Pokud kornout nekřupne, patří do popelnice
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Dny města Holešova 2016: úcta k historii          i válečný ryk

Osobností města Holešova se stal Josef Jakubčík, Velkou pečeť města        získal Ladislav Pastrnek

Josef Jakubčík. 

Město má za sebou jednu 
z nejvýznamnějších akcí 
roku. 

Holešov|  V holešovské zámecké zahradě se 
odehrála bitva, jejímž cílem bylo přiblížit li-
dem názorně okolnosti, které se staly téma-
tem dnů města. Nejen tyto události jsme si 
připomněli v rámci festivalu Holleschau, kte-
rý se konal v sobotu 7. května. Zámeckou za-
hradu zaplnili vojáci z Moravy, ale také Ukra-
jiny a Polska. Se svým ležením tak přitáhli 
mušketýři, husaři, kozáci nebo pikenýři, kte-
ří zde hodovali, bavili se a předvedli lidem 
své zbraně, výcvik, výstroj i zvyky. Na pódiu 
v zahradě proběhla vystoupení hudebních, ta-
nečních a divadelních skupin, věnujících se 
interpretaci těchto múzických umění z doby 
počátku 17. století. 

Holešov| 7. ročník slavnostního udělová-
ní cen významným osobnostem města Hole-
šova se už tradičně stal vrcholem Dnů města 
Holešova. 

Předávání ocenění probíhalo ve třech blo-
cích – v prvním byly vyhodnoceny kategorie 
kulturní a volného času, ve druhém pak kate-
gorie sportovní a ve třetím byla předána nej-
vyšší ocenění, tedy Velká pečeť města Holešo-
va, a udělen titul osobnost města Holešova za 
rok 2015.

První blok předávání ocenění se týkal kul-
tury a volnočasových aktivit. V letošním roce 
přišlo na Městský úřad Holešov v těchto kate-
goriích celkem 16 nominačních formulářů, což 
byl druhý nejvyšší počet ze všech sedmi let, kdy 
město Holešov uděluje tato ocenění.
Osobnost města Holešova v oblasti 
kultury.
Nominováni byli: MgA. Vladimíra Dvořá-
ková, osobnost holešovské divadelní kul-
tury, Blahoslav Novák, propagátor historie 

města Holešova, JUDr. Jarmila Pokorná, ak-
tivní členka spolku Castellum a divadélka při 
holešovské Městské knihovně, Mgr. Lenka 
Polášková, sbormistryně a umělecká vedou-
cí Holešovského dětského sboru Moravské 
děti a Radek Šimčík, mladý kouzelník alias 
Mág Radekr. Oceněna byla MgA. Vladimíra 
Dvořáková.
Osobnost města Holešova v oblasti volno-
časových aktivit.
Nominováni byli: Helena Kuchařová, vedoucí 
několika pohybových kroužků ve středisku vol-
ného času, Hana a Aleš Matyášovi, dobrovol-
ní pracovníci věnující se doučování a volnému 
času mladých romských spoluobčanů, Jaro-
slav Pařenica, dlouholetý dobrovolný pracov-
ník SDH Holešov, Miroslav Pospíšil, vedoucí 
výjimečného kroužku Mladý železničář, Lada 
Prokešová, vedoucí volnočasového krouž-
ku kalanetiky, Mgr. Hana Strýčková, vedoucí 
kroužku Anglická konverzace pro mládež a do-
spělé. Cenu získal Miroslav Pospíšil.
Kolektiv v oblasti kultury a volnočasových 
aktivit.
Nominováni byli: zájmové útvary střediska 
volného času, a to jednak Debrujáři a jednak 
společenský tanec, dále Holešovský komorní 
orchestr a hudební skupina Staří Psi. Oceněn 
byl Holešovský komorní orchestr.

Druhý blok předávání ocenění se týkal 
sportu. V letošním roce přišlo na Městský úřad 
Holešov 12 nominačních formulářů, což bylo 
průměrné číslo.
Trenér či organizační pracovník města 
Holešova.
Nominováni byli: Ing. Martin Koplík, organizá-
tor cyklistických závodů a trenér mládežnické 
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Dny města Holešova 2016: úcta k historii          i válečný ryk

Osobností města Holešova se stal Josef Jakubčík, Velkou pečeť města        získal Ladislav Pastrnek Děkan na náměstí Dr. E. Beneše požehnal 
asi třem stovkám motorkářů

V sobotu 7. května přesně v poledne se na náměstí sjely asi tři stovky motorkářů se svými naleštěnými stroji.  Jarní 
vyjížďku již tradičně uspořádal holešovský spolek Býkeři MORAVIAN BiKERS CLUB HOLEŠOV, který ve spolupráci se 
spolkem Každý může pomáhat tuto akci opět spojil s charitativním počinem – finanční příspěvek věnovali letos 
motorkáři Michalce Macurové z Holešova.                                                                                                      

házené, a Mgr. Petr Osokin, trenér kickboxu 
a thaiboxu. Cenu získal Mgr. Petr Osokin.

Sportovní kolektiv města Holešova.
Nominováni byli: Holešovští Pokalíšci věnu-
jící se cyklistickému sportu a družstvo mužů 
TJ Holešov oddílu vzpírání. „Zvítězili“ Hole-
šovští Pokalíšci, z. s.

Sportovec města Holešova do 20 let.
Nominováni byli: Jaromír Kaňa, kickbox 
a  thaibox, a Josef Kolář, vzpěrač.
Oceněn byl Jaromír Kaňa. 

Sportovní naděje města Holešova. 
Do této kategorie došlo šest nominací, tedy 
celá polovina všech sportovních nominací. 
Nominováni byli: Justýna Daňková, úspěšná 
holešovská atletka, Filip Jakubčík, výborný 
mladý golfista, Jan Kolář, skvělý mladý vzpě-
rač, a Libuše Prchalová, holešovská bikerka.
Vybrána byla Libuše Prchalová.

Poslední blok tvořila kategorie nejvyšší 
– ti, kterým Zastupitelstvo města Holešova 
udělilo Velkou pečeť města Holešova. Mimo-
řádnou cenu za přínos pro rozvoj města Hole-
šova získal Ing. arch. Ladislav Pastrnek.

Osobnost města Holešova za rok 2015.
V letošním roce přišlo na Městský úřad Hole-
šov celkem 5 nominačních formulářů. Nomi-
nováni byli: Hana Stehlíková, Ing. arch. La-
dislav Pastrnek, Josef Hájek, Josef Jakubčík 
a JUDr. Jarmila Pokorná. Hlavní cenu města 
Holešova dostal  Josef Jakubčík.

Petr Chvátal

 (roh)

Představitelé města a spolků položili věnce 
k památníku obětí války

V pátek 6. května se na hřbitově konala pietní akce, během které jsme si připomněli události roku 1945 a vítězství 
nad fašismem. Akce se zúčastnilo vedení města, zástupci místních spolků a ujít si ji nenechala ani veřejnost.  

4 x foto | Jana Rohanová
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Langerová, No Name, Kryštof.
Taková bude letošní Regata

Holešov| Holešovská Regata opět připlou-
vá! Šestý ročník největšího rodinného festi-
valu u nás, který jen loni navštívilo skoro 20 
tisíc lidí, se uskuteční 17. a 18. června v tra-
dičních prostorách zahrad a zámku Holešov 
a opět nabídne atraktivní hudební i dopro-
vodný program pro celou rodinu. 

Hudebními hvězdami letošního ročníku 
budou kapela Kryštof, jíž bude patřit páteční 
večer, a hlavní sobotní hosté – Aneta Lange-
rová a skupina No Name. „Kryštof, No Name 
i Aneta Langerová se k nám pro velký úspěch 
po čase vracejí, naopak poprvé v Holešově 
uvítáme Michala Hrůzu nebo skupinu Jelen. 
A já osobně se moc těším na Tata Bojs, kteří 
jsou moje srdeční záležitost,“ říká Michal Žá-
ček, ředitel pořádající Agentury Velryba. 

Skupina No Name oslaví na Holešov-
ské Regatě své 20. narozeniny. „To bude 

Hlavní pódium - pátek 17. 6. 2016
16.30 – otevření areálu
17.15 – Street69
18.00 – ElkoBand
19.15 – Nebe
 20.45 – Kryštof

Hlavní pódium - sobota 18. 6. 2016
11.00 – otevření areálu
11.00 – vítězové Moravia Talentu
12.00 – Jelen
14.00 – Michal Hrůza
15.00 – Holešovská Regata 
– přehlídka plavidel
16.00 – Filip Vítů a Markéta Vodičková
16.30 – Goofy Cow
17.30 – Aneta Langerová
18.30 – Mistrovství Holešova (a světa) 
v přejezdu vodní lávky
19.10 – TataBojs
21.00 – No Name
21.50 – Ohňostroj

Pódium na nádvoří zámku
13.00 – NoNimba Afroband
16.30 – Pragasón „la musica cubana en Praga“
18.30 – Mariachi Espuelas

Doprovodný program
– freestyle jezdci na U-rampě 
– parkur
– akrobacie na trampolíně 
– zóna Zoo Zlín 
– fotovor 
– výstavy na zámku 
– atrakce pro děti

Holešovská Regata 
2016

příležitostí pro velkou festivalovou gratula-
ci na závěr sobotního večera, kterou už nyní 
chystáme a počítáme při ní tradičně i se zapo-
jením diváků. Skupině No Name bude svým 
netradičním ztvárněním věnován i závěrečný 
ohňostroj,“ prozradil Michal Žáček.

Také letos nabídne Holešovská Regata 
bohatý doprovodný program. 

„Během sobotního odpoledne se usku-
teční Soutěž netradičních plavidel, v níž je už 
nyní, měsíc po zahájení registrací, přihláše-
no 17 posádek. Opět se uskuteční i populár-
ní Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu 
vodní lávky,“ připomněla mluvčí festivalu Pe-
tra Svěráková.

Veškeré informace o programu a ce-
nách vstupenek najdou zájemci na webových 
stránkách festivalu www.holesovskaregata.cz 
a také Facebooku.

Dopravní omezení v souvislosti s akcí
Holešov| Dopravní omezení připravují po-
řadatelé největšího rodinného festivalu u nás 
– Holešovská Regata 2016 – ve spoluprá-
ci s Policií ČR a městem Holešov. Už šestý 
ročník festivalu se letos uskuteční ve dnech 
17.–18. června. 

Od pátečních 15.00 hodin až do sobotní 
půlnoci budou úplně uzavřeny ulice Zámecká, 

Partyzánská, náměstí F. X. Richtera a ulice 
Bezručova.

Ulice Zámecká bude určena pouze pro 
pěší přístup diváků k pokladnám a hlavnímu 
vstupu do areálu. Pro zákazníky Zahradnic-
tví Stella bude povolen vjezd pouze ve směru 
od restaurace Holajka. Ulice Bezručova bude 
uzavřena a vyhrazena pro parkování diváků. 

Parkování zde budou regulovat pořa-
datelé a vjezd do této ulice bude možný 
pouze ve směru od centra Holešova. Ve 
směru od Bystřice p. H. bude ulice úpl-
ně uzavřena. Stejně tak ulice Partyzán-
ská a náměstí F. X. Richtera.  

Pro motoristy to znamená, že bu-
dou muset použít objízdnou trasu ve-
denou po obchvatu Holešova a ulicích 
Osvobození a Masarykova.

Pořadatelé žádají motoristy o ma-
ximální vzájemnou toleranci a respek-
tování pokynů pořadatelů, Policie ČR 
a městské policie. 

Na webových stránkách festivalu – www.
holesovskaregata.cz – naleznou návštěvníci 
14 dní před akcí plánek doporučených par-
kovacích ploch, které budou značeny orien-
tačními tabulemi. Na nich bude možné vozi-
dla zaparkovat. K dispozici bude také náhled 
dočasného dopravního značení v ulicích při-
lehlých k zámku a jejich průjezdnosti. 

Mezi doporučenými parkovacími plocha-
mi jsou i plochy se zpoplatněným stáním. Tyto 
plochy budou v průběhu festivalu fungovat 
v běžném režimu. K parkování lze využít také 
velkých parkovišť u obchodních center, stálá 
parkoviště i doporučené ulice v okolí zámku. 
Pro letošní ročník dalo město Holešov k dispo-
zici fotbalový stadion vedle ulice Partyzánská, 
kde budou moci návštěvníci také zaparkovat, 
a to v těsné blízkosti areálu festivalu.                                                  

Petra Svěráková

až 1500,- Kč
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25. června 2016

Holešov| Největší cyklistický svátek regionu 
se blíží a 25. června vypukne. Loňský ročník si 
pořadatelé nemohou vynachválit. Počasí vylo-
ženě přálo, což bylo znát i na rekordní účasti, 
kdy počet závodníků překonal dvě tisícovky. 
Už loni bylo jasné, že další, v pořadí 23. ročník 
na sebe nenechá čekat.

Trasy pro zkušené i děti
Bikemaraton Drásal České spořitelny pa-

tří mezi kultovní bikemaratony v České re-
publice. Takzvaný nultý ročník byl uspořádán 
v roce 1993, kdy si holešovská parta nadše-
ných cyklistů chtěla ověřit, kolik se dá za je-
den den najet na horském kole v Hostýnských 
vrších. Dnes Drásal nabízí trasy pro každého: 
náročného OBRa, ale také trasy pro „sváteční“ 
cyklisty a děti.  

Kromě náročných tras tedy lidé mohou 
volit fitness jízdu dlouhou 14 km, která je ide-
ální pro rodiny s dětmi nebo seniory, a oblíbe-
ná je také trasa dlouhá 31 km, kterou pro leto-
šek organizátoři mírně zjednodušili, a zájmu 
se těší i dětský závod, při kterém bude mož-
nost nominovat se na dětské závody v Novém 
Městě v rámci mistrovství světa.

Pro letošní závod se plánují změny
Pořadatelé a organizátoři bikemaratonu 

plánují pro aktuální ročník novinky. 
„Těmi největšími jsou změny na hlavních 

trasách, Obr Drásal a také trasa 117 km za-
vítá premiérově do Bike Areny Vsetín a také 
ke hradu Lukov. Trasa bude o cca 350 výš-
kových metrů náročnější, předpokládáme asi 
o 20 minut pomalejší časy,“ zdůraznil to nej-
důležitější jeden z organizátorů a zkušený ma-
ratonec Ondřej Fojtík.

Bikemaraton Drásal České spořitelny 
je vnímán jako jedna z největších sportov-
ních akcí  Zlínského kraje, na kterou se sjíž-
dějí cyklisté z celé republiky.  „Proto chceme 

SPORT

 Foto | archiv organizátorů

propojit a zviditelnit zajímavá místa Hostýn-
ských vrchů a závodníkům výrazné oživit již 
po dlouhá léta stejnou trasu,“ dodal Fojtík. 

Přijede Tinker Juarez
O tom, že trasy i závod jsou skuteč-

ně atraktivní, svědčí i přislíbená účast jedné 
z největších legend horských kol, amerického 
závodníka týmu Cannondale Tinkera Juareze. 
„Je nám velkou ctí, že slavného cyklistu v Ho-
lešově přivítáme, samozřejmě bude starto-
vat na trase OBR Drásal,“ komentoval Ond-
řej Fojtík. 

Zapojte se do organizace závodu
Stejně jako v předchozích letech, i letos or-
ganizátoři nabízejí zájemcům možnost zapo-
jit se do organizace závodu. „S novými úseky 
se zvýší nároky na organizaci, i touto cestou 
bychom chtěli požádat o pomoc s pořádá-
ním závodu, nabízíme účast na regionálně vý-
znamné sportovní akci, pořadatelské triko, 
občerstvení a finanční odměnu,“ informoval 
Fojtík s tím, že zájemci se mohou obrátit na 
info@drasal.cz.                     

Jana Rohanová
Mapa tras na straně 32

 ” Je nám ctí, že zde 
Juareze přivítáme. 
Samozřejmě bude 

startovat na trase OBR

Dopravní omezení a značení 
ve městě

Oproti minulým letům dojde během závo-
du ke změnám také v dopravním značení ve 
městě.  Uzavírka během akce bude vedena 
od okružní křižovatky u kostela – to zname-
ná, že se řidiči nedostanou směrem k zám-
ku, kam bude umožněn průjezd pouze li-
dem, kteří v uzavřených ulicích bydlí. 

Ulice Bezručova bude zjednosměrněna 
ve směru výjezdu od centra na jihovýchod-
ní obchvat. Žádáme proto obyvatele, aby 
25. června, v den konání cyklistického závo-
du, neodstavovali svá vozidla na komunikaci. 

Po dobu uzavírky nebude obsloužena 
autobusová zastávka u zámku. V časech od-
jezdů této zastávky budou autobusy přista-
veny na zastávce v ulici Masarykova. 

Prosíme návštěvníky a obyvatele, aby 
sledovali dopravní značení. 

Parkování pro účastníky bude ve 
městě značeno a s předstihem je mož-
né se informovat na webových stránkách  
www.drasal.cz.                 (roh)



20 Holešovsko

Začátek jarní sezóny očima vzpěračů
Holešov| Pro holešovské vzpěrače je sezó-
na již v plném proudu. Začněme tedy od nej-
mladších kategorií – první ostrý závod po zim-
ní pauze proběhl pro mladé talenty v domácím 
prostředí areálu policejní školy Holešov. Zde 
se naši závodníci představili na prvním kole 
ligy mladších a starších žáků. Družstvo mlad-
ších žáků se umístilo o pouhých 6 bodů za vý-
běrem Boskovic na 3. místě. Starší žáci se před-
stavili velmi zkušeným výkonem a s přehledem 
první kolo ligy opanovali. Všichni tři závodní-
ci, Jan Kadlčík, Jan Sanétrník a David Mara-
betti, ukázali velmi vyrovnané a kvalitní výko-
ny. Nejlepšího výkonu dosáhl Jan Sanétrník, 
jehož tréninkových 50 kg v trhu a 70 kg v nad-
hozu stačilo na 176 bodů. Druhé kolo ligy žáků, 
které proběhlo ve Zlíně, se neslo v podobném 
duchu jako to první. Mladší žáci startující ve 
stejném složení jako v kole prvním (Kolář Da-
vid, Šimčík Vojtěch a Doleželová Terezie) se 
opět umístili na třetím místě. Starší žáci v ob-
měněné sestavě (Jan Kadlčík, David Marabetti 
a Jan Kolář) vyhráli ještě s větším rozdílem než 
v kole prvním, a to hlavně zásluhou Jana Kolá-
ře, který zvládl zvednout 63 kg v trhu a 80 kg 
v nadhozu.

Družstvo nadějí v Boskovicích
Úvodní soutěží pro juniory bylo první 

kolo ligy v Boskovicích. Zde nastoupilo druž-
stvo ve složení David Rybka, Josef Kolář, Petr 
Zajíček, David Helekal a Daniel Kolář. První 
čtyři jmenovaní závodili, dá se říct průměrně. 
Josef Kolář, loňský mistr republiky mužů, sice 
zaznamenal ze všech holešovských závodníků 
nejlepší výkon (110 kg v trhu a 130 kg v nad-
hozu), ale kvůli drobnému zranění se nedostal 

ani zdaleka ke svým maximům. Ztrátu však 
dohnal jeho mladší bratr Daniel, který svý-
mi osobními rekordy (108 kg v trhu a 124 kg 
v nadhozu) velmi výrazně dopomohl k 3. mís-
tu. Daniel je také od začátku roku zařazený 
v reprezentaci do 17 let, se kterou pravidelně 
jezdí na soustředění a připravuje se na ME ju-
niorů do 17 let. Druhé kolo se konalo v dub-
nu ve Zlíně, avšak pro naše družstvo nevyzně-
lo příliš dobře. I přes výrazné zlepšení Josefa 
Koláře, který se 117 kg v trhu a 148 kg v nad-
hozu obsadil v celkovém pořadí 3. místo, ne-
dokázalo holešovské družstvo znova pora-
zit výběr Nového Hrozenkova a skončilo na 
4. místě. Musíme však poznamenat, že se naši 
borci potýkali s velkou marodkou, kdy se ne-
mohli zúčastnit ani David Helekal ani Petr 
Zajíček. Na jejich místo tak nastoupil Jaromír 
Kaňa a Jan Zdražil, kterého ovšem omezovalo 
zranění ramene.

Bodovaly i juniorky
V letošním roce soutěží v lize juniorek 

i naše děvčata, na své první závody vyrazily 
juniorky do Horní Suché, kde  obsadily v celo-
státní lize juniorek slušné 6. místo. 

Na to, že je to jejich první sezóna v této 
soutěži, můžeme říct, že se jedná o pěkný 
start. Nejlepšího výkonu z našich závodnic 
dosáhla Iva Suszková (38 trh a 53 nadhoz), 
která se v celkovém pořadí umístila na pěk-
ném 5. místě. 

Dále pak Holešov reprezentovaly Deni-
sa Kořenková a Nela Černá. Stejnou příčku 
děvčata obsadila i na konci dubna v Plzni, kde 
naše juniorky startovaly ve složení Denisa Ko-
řenková, Nela Černá a Tereza Kolečková.

V soutěžích mužů nás reprezentují tři 
družstva, která již také mají za sebou první le-
tošní starty. Družstva „B“ a „C“ se představila 
na třetí lize mužů v Horní Suché,  „béčko“ zde 
obsadilo 2. místo a především Vítězslav Ma-
ruška (102 kg trh, 138 kg nadhoz) a Jakub Bů-
ček (110 kg trh, 140 kg nadhoz) na sebe velmi 
důrazně upozornili a zřejmě se i nominova-
li do „A“ družstva. „C“ družstvo mužů se zde 
umístilo na pěkném 5. místě. 

Úspěch i v Havířově
V havířovské hale se na úvodním kole 

mužské extraligy představilo i naše „A“ druž-
stvo mužů startující ve složení Peter Poláček 
(138 kg trh, 168 kg nadhoz), Petr Navrátil 
(90 kg trh, 120 kg nadhoz), Josef Kolář (116 kg 
trh, 140 kg nadhoz), Michal Pliska (96 kg trh, 
120 kg nadhoz) a Daniel Kolář ml. (105 kg trh, 
120 kg nadhoz). Mezi řadou reprezentantů se 
naši závodníci rozhodně neztratili. V nabité 
konkurenci obsadili 6. místo, které se budou 
snažit vylepšit ve druhém kole, jež se uskuteč-
ní v domácím prostředí v Holešově.

Tímto zveme všechny příznivce těžkých 
činek na 14. května do tělocvičny policejní 
školy – začátek historicky první soutěže ex-
traligy v Holešově bude v 11 hodin. Mezi hlav-
ní „lákadla“ patří i účast řady účastníků OH 
z Maďarska a Slovenska, především však na-
šeho olympionika Jiřího Orsága, který se letos 
představí v Rio de Janeiru. Jiří má letos velmi 
dobrou formu, kterou potvrdil i na dubnovém 
ME v Norsku, kde vybojoval bronzovou me-
daili v nadhozu (238 kg).

Daniel Kolář
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O pohár starosty města Holešova

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se aneb Kluci z Coolny na turnaji 
Holešov| Nová sociální služba Charity Ho-
lešov Nízkoprahový klub Coolna, sídlící ve 
Školní ulici v Holešově, je pro děti a mládež 
otevřen již pátým měsícem. Během této doby 
jej navštívilo přes 130 dětí. Některým zvěda-
vost nedala a přišli se podívat, jak klub vypa-
dá a co vše se v něm dá dělat. Část zde našla 
své útočiště a Coolna se jim zalíbila natolik, 
že klub navštěvují pravidelně. Našli si zde ka-
marády a činnosti, které je baví a mohou se 
v nich rozvíjet.

V sobotu 16. dubna se sedm odvážných 
chlapců, kteří Coolnu pravidelně navštěvují, 
zúčastnilo sedmého ročníku Turnaje NZDM 
Zlínského kraje. Jednalo se o turnaj v malé 
kopané na umělém povrchu, který již pravi-
delně organizuje Salesiánský klub mládeže ze 
Zlína. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 týmů 
ve dvou věkových kategoriích z jedenácti níz-
koprahových zařízení Zlínského kraje. Cool-
na měla své zástupce ve skupině mladších 
chlapců. Turnaj probíhal celou sobotu a klu-
ci odehráli celkem 10 zápasů. Jejich soupeři 
byli Rubikon Vsetín, Větrník Uherský Brod, 
Vítek Vizovice, Zastávka Valašské Meziříčí 
a SKM Zlín. Kluci sice neskončili na stupních 
vítězů, ale odvezli si pohár, diplom a sponzor-
ské dary. Kromě toho navázali nová přátelství 

a od zkušenějších týmů získali cenné rady 
a uznání, že se nezalekli a přijeli. Potěšila nás 

také návštěva ředitele Charity Holešov pana 
Mgr. Milana Jelínka, který přijel klukům fan-
dit. Jak se říká, není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se a my máme alespoň motivaci do 
dalších ročníků. 

Také dění a aktivity v Coolně se postupně 
rozrůstají. S pěkným počasím chodíme čas-
těji ven například na hřiště 3. Základní školy 
a nyní i nově na víceúčelové orelské hřiště ve 
Zlínské ulici. Do Coolny bylo za tímto účelem 
pořízeno sportovní vybavení na různé míčo-
vé hry a zábavu venku. Zároveň byly pořízeny 
klávesy, které jsou aktuálně velmi oblíbené, 
a momentálně plánujeme nákup dalších hu-
debních nástrojů, které děti velmi lákají. 

Společně jsme také vyrobili jarní koláž, 
kterou jsme přihlásili do soutěže k Meziná-
rodnímu roku luštěnin pořádané Městskou 
knihovnou Holešov. Všechna díla budou vy-
stavena v prostorách knihovny, tak tam určitě 
najdete i to naše. 

Ještě bychom rádi připomněli, že Coolna 
bude v provozu i celé letní prázdniny. Plánu-
jeme převážně venkovní činnosti. Různé hry, 
procházky a sportovní aktivity na hřištích. 
Především si chceme ale užít pěkné počasí 
a zažít spoustu zábavy a srandy.

Pracovníci nízkoprahového klubu Coolna

Holešov| 4. ročník stopařského závodu 
„O pohár starosty města Holešova“, pořá-
daný dne 9. 4. 2016 místním kynologickým 
klubem, provázel hustý déšť a silný vítr. I za 
těchto extrémních podmínek byla příležitost 
zhlédnout několik hezky vypracovaných stop. 

V kategoriích stopařské mládí, FPr1, FPr2 
a FPr3 soutěžilo se svými psy celkem 15 pso-
vodů z celé ČR – z kraje Zlínského, Jihomo-
ravského, Moravskoslezského, Olomouckého; 
nejvzdálenější závodnice přijely z Rumburku 
a z Prahy. Na rozsáhlých travnatých plochách 
průmyslové zóny bylo možno vidět nejen ty-
pická pracovní plemena, jako je německý ov-
čák, belgický ovčák malinois, chodský pes, 
labradorský retrívr či  beauceron, ale i ple-
mena lovecká: jezevčík a parson russell te-
riér. Nejpočetněji zastoupeným plemenem 
byli němečtí ovčáci (6 fen a 2 psi), kteří tvo-
řili polovinu všech závodících psů, a dále čes-
ké národní psí plemeno – chodský pes (2 psi). 
Příslušníci těchto dvou plemen se pak podě-
lili o první místa v jednotlivých kategoriích 
závodu.  

V kategorii FPr3 zvítězila fena německé-
ho ovčáka Abra Erigo s psovodem Jiřím Basi-
stou ze ZO KK Šenov; svou téměř bezchybně 

vypracovanou stopou ohodnocenou rozhod-
čím závodu 99 body (z max. možného počtu 
100 b) se stala i vítězkou celého závodu a zís-
kala (již počtvrté!) cenu nejvyšší – pohár sta-
rosty města Holešova. 

Druhou nejlepší stopu závodu (za 93 
bodů) vypracoval vítěz kategorie FPr2, chod-
ský pes Centaurus Fidelis et Fortis s psovod-
kou Zuzanou Péčkovou ze ZKO Zlín-Mlad-
cová. V kategorii FPr1 vybojoval první místo 
německý ovčák Fauzi z Klemova dvora s pso-
vodem Miroslavem Matušíkem z KK Vlčnov 
(87 bodů). V kategorii stopařské mládí se na 
prvním místě umístil dvouletý chodský pes 
Begarex Black Monster s psovodkou Ivetou 
Mráčkovou ze ZO KK Holešov (83 bodů). Ky-
nologický klub Holešov na závodě dále repre-
zentoval Radek Mráček s německým ovčákem 
Chegarem Námořníkem, který v kategorii 
FPr3 obsadil 4. místo.

Cenu pro nejmladšího závodníka získala 
Nikola Kubištová. Rozhodčím závodu byl Ing. 
Miroslav Vávra, kladečky stop Helena Ču-
řillová a Hana Konrádová. 

Rozhodčímu, kladečkám stop a celému 
organizačnímu týmu závodu (členům KK 

Holešov) patří dík za skvěle odvedenou prá-
ci, odměnou pro ně je spokojenost promok-
lých a prokřehlých závodníků a jejich zájem 
o další holešovský stopařský závod, který se 
bude konat v podzimních měsících letošního 
roku.

Ceny pro závodníky věnovaly město Ho-
lešov, Bystřická investiční s. r. o. Kroměříž, 
RAPOS, spol. s r. o. Holešov, HB4all Holešov. 
Děkujeme našim sponzorům a velmi si cení-
me jejich ochoty podporovat kynologii, která 
není tak rozšířeným a vyhledávaným sportem 
jako např. lední hokej či fotbal.

Poděkování patří rovněž závodníkům za 
jejich nesmírné nadšení, odvahu a sportovní-
ho ducha. Heslo „Sláva vítězům, čest poraže-
ným“ má vzhledem k extrémním podmínkám 
letošního jarního stopařského závodu dvojná-
sobnou váhu.

Iveta Mráčková, ZO KK Holešov

Na kole dětem
2. června do Holešova dorazí peloton cyk-
listů v rámci akce s názvem Na kole dě-
tem. Jedná se o mezinárodní projekt na 
podporu onkologicky nemocných dětí. 
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Peace Run i v Holešově
Štafeta mírového běhu 
zavítá do města 13. června 
okolo poledne.

Volejbalové přivítání jara se vydařilo. Soutěž měla skvělou úroveň
Holešov| Již osmý ročník jarního volejba-
lového klání neregistrovaných hráčů  pro-
běhl v sobotu 19. 3. 2016 v holešovské soko-
lovně. Uspořádala ho skupina dobrovolných 
sokolských sportovců pod záštitou TJ Sokol 
Holešov a s podporou Sokolské župy Hanác-
ké v Kroměříži s krycím názvem „Volejbalové 
přivítání jara“.

Zúčastnila se amatérská družstva těch 
nejvyšších kvalit, a proto i průběh celého tur-
naje měl velmi vysokou úroveň, nad kterou 
by mnohý profesionál závistivě skřípl zuby. 
Účast byla omezena, a tak měli tu čest změřit 
síly již každoročně tradiční soupeři Draci Ho-
lešov, Přílepy, Šicí stroje Hulín, Štípa – Koz-
liš a pořádající Čtyřlístek. První podání v 9.00 

odpískal téměř neúplatný rozhodčí a od toho 
okamžiku se bez přestávky a v plném nasaze-
ní, pod zkušeným organizačním vedením po-
řádajícího sportovního seskupení Čtyřlístek, 
hrálo až do 17.00 hodin pod dozorem přís-
ného oka župní vedoucí odboru sportu paní 
Mgr. Dany Klárové a naší starostky Ireny 
Smrčkové. Celou sportovní událost provázela 
vynikající nálada a všichni zúčastnění se skvě-
le bavili až do závěrečného vyhlášení. Cenou 
nejvyšší bylo i letos oceněno družstvo z Pří-
lep a o zbývající místa se podělily Šicí stro-
je Hulín, Kozliš, pořádající Čtyřlístek a Draci 
z Holešova. Nelze nezmínit zásluhy a vysoké 
nasazení obsluhy bufetu, která po dobu celé-
ho turnaje neopustila svá strategická místa 

a spolehlivě zachraňovala všechny zúčastněné 
od dehydratačního kolapsu či nedostatku i ji-
ných neméně potřebných vitaminů. Hodno-
cení turnaje proběhlo při krátkém podvečer-
ním posezení u pivka s klobásou, s výměnou 
názorů na sporné míče, kritikou rozhodčích 
a  chválou na adresu pořadatelů).

Nezávislou a nenásilně řízenou živelnou 
sportovní akci podpořili všichni hrající i ne-
hrající účastníci turnaje a všichni více než 
výrazně přispěli k vytvoření úžasného spor-
tovního zážitku volejbalovým nadšencům, 
kteří jistě usínali s pocitem nádherně stráve-
né soboty.

Miloslav Šefránek, TJ Sokol Holešov, 
oddíl odbíjené

TJ Žalkovice – DFK Holešov: 1:4 (1:2)
Sestava: Kateřina Kasalová – Veronika Víznerová, Zita Pospíšilová, Michaela Fojtová, Karolína Kozlanská – Kristýna 
Zichalová, Monika Řiháková, Adriana Ševčíková, Terezie Pospíšilíková – Eva Zderčíková, Gabriela Lipková.
Střídaly: Ema Jiroušková, Kateřina Božková, branky:  Lipková, Řiháková, Jiroušková, Ševčíková, nejlepší hráčka: Gabri-
ela Lipková, Eva Zderčíková.                                                                    Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěšný vstup DFK Holešov do jarní sezóny

Holešov| Oslabený celek Holešova za-
jížděl ve třetím kole na hřiště loňského vítěze 
soutěže s 12 hráčkami a hned úvodní minuty 
jej rozbily ještě více: po hlavičkovém souboji 
a špatném doskoku odkulhala z hřiště v 5. mi-
nutě Míša Fojtová; navíc z následující akce 
inkasoval po rohu; a když na druhou bran-
ku nesmyslnou přihrávkou doprostřed hřiště 
„nabila“ soupeři zkušená Kristýna Zichalová, 
na hosty by si nikdo nevsadil ani pětník. 

Pro vývoj zápasu byl klíčový útok domá-
cích minutu před půlí, kdy nádherným zá-
krokem udržela DFK ve hře Lipková. Zázra-
ky se přesto dějí a kdo sledoval druhou půli, 
viděl totální obrat v utkání: Holešov převzal 
iniciativu, začal kombinačně přehrávat do-
mácí a vytvářet si šance a první z nich využila 
Adriana Ševčíková. 

Po několika minutách domácí fanouš-
ci ztuhli – domácí gólmanka faulovala pro-
nikající Ševčíkovou, k pokutovému kopu se 
postavila levonohá Gábina Lipková a chlad-
nokrevně proměnila na 2:2. Když už trenéři 
přemýšleli nad sestavami pro penalty, opět 
Adriana Ševčíková přesně zakončila – naved-
la si míč přes celou šestnáctku a z levé strany 
křížnou střelou zajistila hostům tři body. Ho-
lešov si odvezl díky statečnému a bojovnému 
výkonu celého týmu vítězství!  
                                           
Sestava: Lipková, Víznerová, Fojtová, 
Pospíšilíková, Kozlanská, Božková, Řiháková, 
Ševčíková, Zichalová, Zderčíková, Klevetová

Střídala: Foltýnová

Branky: 2 Ševčíková, 1 z penalty Lipková

Nejlepší hráčka: Terezka Pospíšilíková
Mgr. Svatava Ságnerová

TJ Lužkovice – DFK 
Holešov: 2:3 (2:0)

Holešov| Peace Run je největší štafetový běh 
na světě, který se pravidelně koná už od roku 
1987. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmo-
sféru přátelství, míru, porozumění a současně 
překonávat  hranice mezi lidmi nejrůznějších 
přesvědčení, kultur a sociálního postavení. 
Mezinárodní tým běžců nese symbol – mí-
rovou pochodeň, kterou si cestou předávají 

statisíce lidí s přáním dobré vůle, míru a přá-
telství. Celoevropská trasa 2016 vystartovala 
24. března z portugalského Porta a končí 8. říj-
na v italském Římě. Trasa v České republice 
začíná 11. června na rakousko-české hranici 
u města Valtice. Odtud běžci ponesou míro-
vou pochodeň přes Hodonín, Zlín, Olomouc, 
Bruntál, Jeseník, Broumov, Jičín, Prahu, Žatec 
a Karlovy Vary do Německa. Do Holešova by 
štafeta měla dorazit v pondělí 13. června oko-
lo poledne. Ve Smetanových sadech se usku-
teční setkání běžců s představiteli města, dětmi 
místních škol a obyvateli. Součástí bude i do-
provodný program pro děti.                       (roh)
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Holešov| Pátek 29. dubna – úderem 5. ho-
diny vychází ze vrat fary krojované děti, muži 
nesou na ramenou kmen a přesunují jej na 
připravený žebřiňák, hraje Holešovská mu-
zika a průvod v čele s holešovským děkanem 
P. Walczakem a Ing. Karhanem se vydává 
dolů na zaplněnou centrální plochu náměstí. 
Co se děje? – Už počtvrté bude Holešov zdo-
bit májka.

Průvod dorazil k divákům, ale máj je 
třeba ještě pevně spojit s ozdobeným vrš-
kem. To je také čas na první vystoupení. Pod 
ochrannými křídly Orla se zrodil nový dět-
ský soubor Všetulské Hanáček a svoji pre-
miéru před obecenstvem zvládli malí taneč-
níci výborně. Po nadšeném potlesku zaznívá 
pokyn pořadatelů: „Vykliďte centrální plo-
chu, budeme stavět!“ K původním dvace-
ti mužům se přidávají další z řad diváků 
a pomocí dlouhých svázaných tyčí postupně 
májku zvedají.  Za 10 minut už stojí kolmo 
a zapadá do otvoru v dlažbě. Ještě ji drží za-
jišťovací lana a musí se pevně ukotvit trub-
kami a klíny. Letos bude mít májka navíc 
další obal z pletiva proti případným nene-
chavcům. Muži pracují na bezpečném uko-
tvení a na pódiu to roztočila Malá Rusava – 
červená, modrá a bílá, míhají se barvy krojů 

a náměstím znějí známé valašské písničky. 
K podvečernímu posezení u dobrého jídla 
a pití pak hraje Holešovská muzika a děti 
ještě mohou absolvovat jízdu kolem náměstí 
na voze taženém koníky pana Loučky nebo 
se vyřádit na trampolíně a nezbytném ská-
kacím hradě.

Stavění máje na náměstí

Povedená akce, navíc umocněná krásným 
počasím. O zdárný průběh se zasloužili členové 
holešovské KDU-ČSL, místní farníci, členové 
Orla i spolku Všetuláci sobě a další dobrovolní-
ci. Kolik lidí se zapojilo, těžko někdo spočítá – 
všichni si ale zaslouží velké poděkování.                                             

M. Machálková
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Návštěva ministryně 
práce a sociálních věcí

Holešov | Pozvání k návštěvě Holešova ne-
dávno přijala také ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaela Marksová. 

Její první zastávka byla v místní synagoze 
a poté přešla do Centra pro seniory, kde po-
zdravila tamní klienty. 

Ministryně se setkala s místostarostou Ja-
roslavem Chmelařem a došlo také na téma 

Prvomájové sportovní odpoledne s ČSSD

Holešov| Stalo se již tradicí, že se v Holešo-
vě na důstojném průběhu oslav 1. máje podí-
lí také místní organizace ČSSD. Každoročně 
jsme promítali v kině Svět oblíbená filmo-
vá představení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
naše kino není přizpůsobeno na promítání 
nových atraktivních filmů, vloni jsme tradici 
změnili a zájemce pozvali na prohlídku herny 
stolního tenisu v Pivovarské ulici s možnos-
tí vyzkoušet si hru na profesionálních stolech. 

Letos jsme uspořádali sportovní odpole-
dne na nedávno vybudovaném hřišti pro hru 
pétanque, které je umístěno v prostoru býva-
lého koupaliště v Havlíčkově ulici. Děti i do-
spělí měli možnost vyzkoušet si tuto stále ob-
líbenější hru. Překvapením pro přítomné byla 

přítomnost čtyř krásných koní z Jankovic při-
pravených vozit nejen děti a mládež, ale i do-
spělé zájemce.

Mnozí dospělí využili přítomnosti členů 
městského a krajského zastupitelstva zvole-
ných za ČSSD k diskuzi a připomínkám týka-
jícím se problematiky Holešova i Zlínského 
kraje. Zábava pro celou rodinu byla doplněna 
občerstvením a dobrou náladou, provázející 
celé prvomájové odpoledne.

I když se v závěru akce ochladilo a zvedl 
se typický holešovský vítr, odcházeli návštěv-
níci sportovního odpoledne spokojeni, dámy 
navíc s oranžovou růží.

Libor Liška, 
místopředseda MO ČSSD

Festival židovské kultury. Ministryně při-
sllíbila, že městu poskytne záštitu nad touto 
akcí. Nedávno na radnici dorazilo i vyjádře-
ní kanceláře prezidenta republiky Miloše Ze-
mana, který také záštitu festivalu poskytne.                           
Akci prostřednictvím udělení záštity podpo-
ří také ministr kultury Daniel Herman a další 
osobnosti.                                   Jana Rohanová

 Foto | Dana Podhajská

SVČ Tymy, město Holešov a MKS 
pořádají

Folklorní odpoledne

neděle 22. května 2016
od 15.00 na nádvoří zámku

(v případě špatného počasí kino Svět)
Program: vystoupení folklorních sou-

borů z Hané a Valašska. 

www.tymycentrum.cz

XVI. ročník festivalu country, fol-
kové a trampské muziky

Přílepské békal
4. 6. 2016 ve 12.00

zámecký park Přílepy – dolní louka

V průběhu odpoledne a večera zahrají:
13.00 Neboco
14.00 Spolektiv
15.00 Hrnek
16.00 Ziggy Horváth
17.00 Jack´s band
18.00 Devítka
19.00 D.N.A. Brno
20.00 K.AP.P.R
21.00 Tabáskova Partyja
22.00 Texas
Na závěr se uskuteční country bál 
- Texas.
Přichystán bude program pro děti, 
táborový oheň, stanové městečko, 
občerstvení.
www.bekal.prilepy.net

Hledám pronájem zemědělské 
půdy v Holešově a okolí. 

Ing. Martin Bakala, 732 402 330 
martin.bakala@email.cz

JUDr. Jana Grygerová
advokátka v Holešově

sídlí od 1. 6. 2016 na adrese 
Dlažánky 310/6, Holešov

tel: 776 260 036
e-mail: grygerova@akgrygerova.cz

www.akgrygerova.cz
www.advokatholesov.cz

Koupím v Holešově byt 2+1/3+1, 
udržovaný, s balkonem.

Tel. 603 908 346
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Dobrodružná cesta 
do vědecké laboratoře

Mimoň párty pro děti v Žopech

Na velkou vědeckou laboratoř se v sobotu 
30. dubna proměnilo okolí Jankovic. Holešo-
vští skauti zde uspořádali okresní kolo skaut-
ské soutěže Závod vlčat a světlušek. Během 
ní malí skauti – vlčata a světlušky pomáha-
li místnímu vědci sesbírat poztrácená ozube-
ná kola do jeho záhadného stroje. Velký ohlas 
vzbudil nejen stroj, ale také zážitky z vědcova 
života, které na trati závodu pro vlčata a svět-
lušky připravil téměř třicetičlenný tým hole-
šovských skautských vedoucích. Deset chla-
peckých a čtyři dívčí družiny z celého okresu 
během závodu luštily šifry, do kterých vědec 

Večer u cimbálu
Holešov| Cimbálová muzika Paléska ze Zlína 
zahrála k tanci a poslechu v sobotu 19. břez-
na 2016 na akci „Večer u cimbálu“  v sále bu-
dovy Osadního výboru Žopy. Akce byla velmi 
vydařená, k čemuž velkou měrou přispělo vy-
stoupení Dětského folklorního souboru „Ječ-
mínek“ z Mysločovic pod vedením paní Jany 
Budišové a její dcery. Pro všechny, kteří přišli, 
hrála muzika dlouho do noci a společně s ní si 
mohli přítomní zazpívat i písničky na přání. 
 Pavlína Javoříková

Znáte Kevina, Stuarta nebo Boba? Děti ze Žop už je znají velmi dobře. Protože v sobotu 19. března s nimi pořádně 
řádily na karnevale. Přišla spousta krásných masek, celé odpoledne se soutěžilo, tancovalo a byla dobrá nálada. 

Za Dětský klub SOVIČKA Martina Javoříková

zapsal své výpočty, uklízely laboratoř a hle-
daly rostliny pro vědcovy experimenty. Ten 
si také skrze překážkovou dráhu vyzkoušel, 
jak jsou malí skauti a skautky fyzicky zdatní. 
A protože se při své práci v laboratoři nevy-
hnul úrazům, musely si vlčata a světlušky po-
radit s ošetřením rozbitého kolena a popálené 
ruky. Díky pomoci více než osmdesáti dětí ne-
jen že vědec své experimenty přežil, ale také 
úspěšně dokončil svůj záhadný stroj. Ten na-
konec všem oznámil výsledky závodu. V dív-
čí kategorii nástrahy vědeckého života nejlé-
pe zvládla družinka holešovských Zelených 
Veverek a společně s družinkami z Kroměří-
že bude náš okres reprezentovat v krajském 
kole.  Jana Karasová

Kurzy MC Srdíčko
MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov pořá-
dá v měsíci červenci dva letní kurzy pro děti 
předškolního věku. Přihlášky a podrobnosti 
v kanceláři MC.
Jeden kurz bude s paní učitelkou ZŠ Mgr. Ka-
teřinou Jarkovskou Němečkovou a jeden 
s paní učitelkou MŠ Janou Smažilovou. Oba 
kurzy budou probíhat ve stejnou dobu, stejné 
dny – pokud máte dvě malé děti, každé jiného 
věku – starší půjde k paní učitelce Jarkovské 
a mladší k paní učitelce Smažilové. 
Pro děti od 5 let je určen kurz O KRTKOVI. 
Lektorka Mgr. Kateřina Jarkovská Němečko-
vá. Termín konání: 18.–22. 7. 2016. 
Místo konání: MC Srdíčko, Holešov. 
Doba konání: polodenní od 8 do 12 hodin bez 
oběda. 
Cena: 600 Kč. Program bude obsahovat 
hry, výtvarné tvoření, výlet, plavání, zpěv 
s kytarou.

Pro děti od 3 let je kurz ŽIVOT NA FAR-
MĚ. Lektorka Jana Smažilová. Termín ko-
nání: 18.–22. 7. 2016. Místo konání MC Sr-
díčko, Holešov. Doba konání: polodenní od 
8 do 12 hodin bez oběda. Cena: 600 Kč. Pro-
gram s prvky pedagogiky Marie Montessori. 
Rozvoj praktických dovedností, s kterými se 
dítě setkává v každodenním životě, samostat-
nost, práce se skutečnými funkčními předmě-
ty a pomůckami v připraveném prostředí. Ka-
ždý den bude náplň tvořit také zpěv s kytarou, 
pohyb, výtvarné práce a děti čeká i výlet na 
farmu. 

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
TEL.: 603 488 727
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TyMy a dětská verze „Máme rádi Česko“

Tradice otevírání zahrady v Mateřské škole RADOST v Grohově ulici

V nedávné minulosti byly mezi školami 
našeho regionu populární nejrůznější vědo-
mostní soutěže.

 SVČ v Holešově se v letošním roce poku-
silo na tuto tradici navázat a první vlaštovkou 
byla vlastivědná soutěž pro žáky 5. ročníků 
ZŠ – „ Máme rádi Česko“. Školních kol se zú-
častnilo přes 200 žáků, ze kterých se probo-
jovaly nejlepší pětičlenné týmy do regionální-
ho kola. To proběhlo ve čtvrtek 14. 4. od 9.00 
v kulturní místnosti SVČ. O prvenství bojova-
la družstva z I., II. i III. ZŠ v Holešově a druž-
stva ze ZŠ Mysločovice. Pětikolové klání za-
čalo předem připravenými prezentacemi, 
navazoval vědomostní kvíz, dále děti doplňo-
valy přísloví a týmově se potýkaly s praktic-
kým úkolem. Body, které v průběhu čtyř kol 
soutěžící získali, mohli v pátém kole vsázet 
na své znalosti. Zde se nejvíce projevilo, kdo 
má vědomosti nabyté pouze teoreticky a kdo 
naopak po vlastech českých opravdu brouz-
dá. Celou soutěž pečlivě hodnotila pětičlenná 
porota, ve které zasedli místostarosta měs-
ta Holešova pan ing. Radek Doležel, hole-
šovský radní pan Libor Liška, paní ředitelka 

Běh ročního času a ročních období je zá-
kladem pro slavnosti naší školky. Protože 
naše školní zahrada je svou rozlohou, umís-
těním a krásou jedním z našich největších po-
kladů, vztahují se naše tradice a rituály právě 
k ní. Naši zahradu obývají kouzelné přírod-
ní bytosti, které dovolují 2krát ročně, právě 
v době jarního probouzení a pak ještě pod-
zimního usínání, abychom se s nimi setkali 
a uviděli je. Na jaře vaříme s vílou kouzelný 
nápoj, vymetáme všechny zbytky tmy a zimy, 
abychom je pak spálili a zašlapali hluboko do 

SVČ Holešov Mgr. Jarmila Vaclachová, býva-
lá ředitelka ZŠ a učitelka zeměpisu paní Mgr. 
Jitka Heriánová a zástupkyně ICM v Hole-
šově paní Alena Starečková. Tento první roč-
ník proběhl zatím komorní formou za účasti 
družstev a poroty, ale do budoucna bychom 
chtěli přilákat i fanoušky, zejména z řad 
spolužáků soutěžících družstev. I když vítěz 

může být jen jeden, v tomto případě o jediný 
bod triumfovalo družstvo žáku III. ZŠ v Ho-
lešově, soutěž si užili úplně všichni. Za pěkné 
ceny děkujeme zlínskému Golden Apple Ci-
nema a MKS Holešov a doufejme, že se děti 
do dalšího ročníku vrhnou se stejným nadše-
ním jako ty letošní.

Za SVČ TYMY – Sigmundová Martina 

země. Hledáme v zahradě její děti, plníme 
úkoly. Vrcholem radosti je pro děti setkání 
s Hejkalem, který jim povídá o tom, jak příro-
da prožila zimu a co se děje na jaře. Oblíbené 
rituály hledání černých vajec, papírové zimy, 
odříkávání čarodějných říkadel a zvuky fujary 
neodmyslitelně k celé akci patří. Chceme po-
děkovat všem dospělým, rodičům i přátelům 
školy, kteří nám v ní k velké dětské radosti ka-
ždoročně pomáhají.          

Alena Kotoučková
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Hasičská pouť na Hostýn

Valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže Holešov

Holešov| Ekologická akce mířená především 
na děti a mládež pořádaná dobrovolnými ha-
siči Holešov se i přes odklad termínu i letos 
velmi vyvedla. Sešli jsme se v hasičské zbroj-
nici v ranních hodinách v sobotu 7. 5. a snad 
díky přejícímu počasí nás bylo více než pade-
sát. Po rozdělení skupinek na jednotlivé úse-
ky se během dopoledne podařilo vyčistit ko-
ryto říčky Rusavy od Rybníčků, až ke Kolonce 
ve Všetulích. Opět se sběračům podařilo na-
lézt mnoho „pokladů“  a při jejich dobývání se 
nejeden  dobrovolník namočil. Je třeba ocenit 
nasazení  holešovských skautů, dětí z TYMY 
centra Všetuly, mladých hasičů a ostatních 
zúčastněných dětí i vedoucích kolektivů.  Dě-
kujeme městu Holešov, Technickým službám 
Holešov a Povodí Moravy za podporu této 
ekologické akce.
Děkujeme každému za ochotu pomoci při této 
akci, pomáháte-li životnímu prostředí – po-
máháte sami sobě. 

SDH Holešov

Holešov| Dne 2. května se konala u kulaté-
ho stolu v malé zasedací místnosti Městské-
ho úřadu Holešov valná hromada místního 
spolku Českého červeného kříže Holešov (MS 
ČČK Holešov).

Na začátku schůze dostali netradičně slo-
vo hosté vzhledem k jejich následným pracov-
ním povinnostem. Byli jimi pan starosta Mgr. 
R. Seifert a pan místostarosta Bc. J. Chme-
lař. Seznámili nás s chystanými novinkami ve 
městě a odpověděli na naše dotazy týkající se 
života ve městě.

  Poté přišla na řadu zpráva o činnosti 
spolku za minulý rok, detailně bylo sděleno 
hospodaření a z administrativního hlediska 
jsme tuto část ukončili revizní zprávou. 

  V převážné většině členkám byly ukázá-
ny z dotací zakoupené pomůcky, které nám 

slouží v naší činnosti, ať už při zdravotnických 
dozorech, ale také při školeních a ukázkách 
poskytování první pomoci. 

 Na závěr schůze vystoupil se svojí zají-
mavou a místy až neuvěřitelnou přednáškou 
o historii města pan Ing. K. Bartošek, na kte-
rou se všichni velmi těšili. Škoda jen toho ne-
dostatku času.

Holešov| Mnohým z čtenářů měsíčníku Ho-
lešovsko určitě neuniklo, že hasiči oslavili 
svůj svátek. 

Den všech hasičů připadl na  středu 4. 5. 
2016, kdy slaví svůj svátek Květoslav. Toto 
mužské křestní jméno vzniklo jako slovan-
ská varianta původně latinského jména Flo-
rián, Florianus. No a právě sv. Florián je pa-
tronem hasičů. Při této příležitosti proběhla 
na Sv. Hostýně již 23. Mezinárodní hasičská 

pouť. Pouti se zúčastnilo mnoho hasičských 
sborů včetně sborů patřících do holešovského 
okrsku. Holešovský dobrovolný sbor při této 
příležitosti navštívili hasiči z chorvatského 
města Novi Marof. Počasí přálo a našim přá-
telům se velmi líbilo nejen na Sv. Hostýně, ale 
i na prohlídce nové hasičské stanice v Třinci. 
Těšíme se na další setkání.

SDH Holešov

Čistá Rusava 2016

Dětský den v zámecké zahradě
Holešov| Středisko volného času TyMy, město Holešov a MKS pořádají Dětský den, který 
se bude konat v neděli 29. května od 14 hdoin v zámecké zahradě. 

Na programu je dobrodružná cesta s pohádkovými postavičkami (14.00–17.00), vy-
stoupení pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž (14.30) a koncert Pavla Nováka a vystoupení 
kroužků TyMy. (15.00).  Po celé odpoledne bude probíhat program Eko-kom, BESIP, Paci-
fik, skákací hrad, kouzelník, koně, stánky, bubenický workshop.  Vstup volný. 

(red)

 Tímto chci poděkovat všem členkám MS 
ČČK Holešov za účast, hostům za příjemné 
obohacení schůze, vedení města za poskytnu-
té prostory a především Olze Rypkové za při-
pravené pohoštění. :-)

Všem přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v další činnosti.

Pavel Šlechta, 
předseda MS ČČK Holešov
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Společensko-kulturní činnosti v CpS

Holešovští farníci se vydali po stopách sv. Jana Sarkandera

Holešov| V dubnovém čísle Holešovska jsem 
zveřejnil článek o životě v CpS. Dnes bych 
chtěl na něj navázat krátkou statí o kulturních 
akcích, které nám zpestřují volný čas.

Každý měsíc jsou pro všechny seniory po-
řádány větší kulturní akce. V únoru to byl ma-
sopust s průvodem masek a harmonikářem, 
který prošel všemi patry a potěšil veselými vý-
stupy i pěknými písničkami. V březnu jsme se 
podíleli na přípravě další zajímavé akce na-
zvané Velikonoční den. Připravili jsme po-
mlázky i malovaná vajíčka a v keramickém 
kroužku jsme vyrobili spoustu drobné kera-
miky – ptáčky, květiny, zajíčky atd. Zaměst-
nanci terapie pak připravili úžasnou výstavu, 
kterou doplnili i z domu přinesenými de-
koracemi, jež se vážou k velikonočním svát-
kům. Boží milosti, které nám byly servírová-
ny i s kávou nebo čajem, završily dokonalost 
dne. Ještě přes celé Velikonoce měli možnost 
zhlédnout tuto výstavu i návštěvníci Centra 
pro seniory.

V dubnu proběhla Aprílová veselice, a to 
již ve velké společenské místnosti, která byla 

Holešov| Letošní výročí 400 let od příchodu 
Jana Sarkandera na místo holešovského fa-
ráře je připomínáno v celém našem městě po 
celý rok, protože se jedná o výročí mimořádně 
významné – vždyť svatý Jan Sarkander patří 
mezi několik málo moravských svatých a jeho 
život a zvláště mučednická smrt jsou úzce svá-
zány právě s naším městem. 

A samozřejmě i holešovští farníci se aktiv-
ně připojili k celoměstským sarkanderovským 
oslavám a připomínkám. Jednou z řady akcí, 
organizovaných Římskokatolickou farností 
Holešov k letošnímu výročí sv. Jana Sarkan-
dera, byla i „Pouť po stopách svatého Jana 
Sarkandera“, konaná v sobotu 16. dubna. Dva 
autobusy, zaplněné poutníky všech věkových 
kategorií, směřovaly nejprve do nedalekých 
Troubek. Kousek za obcí se nachází socha 
sv. Jana Sarkandera postavená v roce 1877  
v místech, kde prý byl zadržen pacholky a psy 
tovačovského řezníka Chrapovského, aby byl 
vydán vzbouřeným stavům. Protože je so-
cha na hlavní silnici, autobusy jen zpomalily 
a zastavily až v Tovačově. Ten je rovněž spjat 
s posledními dny Jana Sarkandera. Na tova-
čovský zámek (který ostatně architektonicky 
připomíná renesančně-gotický zámek v Hole-
šově, který předcházel zámku dnešnímu) upr-
chl náš světec, když se dozvěděl o zatykači na 
svou osobu (sídlili zde Salmové, z jejichž rodu 
pocházely obě manželky holešovského pána 
Ladislava Popela z Lobkovic), ale po dvou 
dnech se vydal směrem na Troubky, kde byl 

nedlouho předtím opravena. Akce proběh-
la ve dvou dnech, protože zájem byl tak veli-
ký, že bychom se v jeden den do sálu nevešli. 

Výzdoba sálu byla velmi vkusná, stoly slav-
nostně prostřeny. Celkem se nás zúčastnilo 
přes 120 a s některými seniory byli i příbuz-
ní.  Pro nás to byl velmi příjemný zážitek a ka-
ždý z nás si zavzpomínal na svá mladá léta. 
Hudební doprovod pana Cholasty rozezpíval 
nejen nás uživatele, ale i personál. Kdo mohl, 
taky tančil. K obohacení programu vystoupil 
náš hudební pěvecký kroužek  a studenti VPŠ 
a SPŠ v Holešově. 

26. dubna jsme měli příležitost setkat se 
s premiérem panem Bohuslavem Sobotkou, 
který si našel chvilku ve svém nabitém pro-
gramu ke krátké diskuzi s námi seniory. Ve 
svém vystoupení odpovídal na naše dotazy 
především ohledně důchodů.

Zatím poslední akcí bylo 28. 4. vystoupení 
žáků ZUŠ rovněž ve velké společenské míst-
nosti. I na tomto vystoupení byla účast velmi 
vysoká.

Za přípravu a zabezpečení akcí patří naše 
poděkování všem, kteří se podíleli na jejich 
organizaci.                                                     

J. B.

zadržen. Dva dny jej poté věznili ve sklepení 
měšťanského domu č. p. 8, dodnes na hod-
notném renesančním náměstí stojícím. Z To-
vačova se potom holešovské autobusy vydaly 
do poutního místa v Dubu nad Moravou a po 
prohlídce zdejšího monumentálního koste-
la Očišťování Panny Marie do Charvát u Olo-
mouce, kde Jan Sarkander působil jako farář 
v letech 1611–1612 a jeho odkaz je u zdejších 
farníků stále živý – Domem sv. Jana Sarkan-
dera nazvali bývalou faru, která nyní slouží 
jako víceúčelová budova. 

Z Charvát je už vidět Olomouc, kde pout-
níci nejprve navštívili kapli sv. Jana Sarkan-
dera, postavenou nad  místnostmi staré olo-
moucké městské věznice a mučírny, ve které 
se ještě zachovalo kolo a část skřipce, na kte-
rém byl svatý Jan mučen a kde také na ná-
sledky nelidského mučení zemřel. V kapli 

proběhla mše svatá, celebrovaná holešov-
ským farářem Jerzy Walczakem a kaplanem 
Jackem Brończykem. A zbytek dne strávi-
li poutníci prohlídkou dalších památek Olo-
mouce – kostela sv. Michala, kde je sv. Jan 
Sarkander pohřben, památky UNESCO – 
sloupu Nejsvětější Trojice, městského kostela 
sv. Mořice s krásnou gotickou architekturou 
a výzdobou a nakonec arcibiskupské katedrá-
ly sv. Václava, postavené v prostoru starého 
přemyslovského hradu (na kterém byl zavraž-
děn poslední český Přemyslovec Václav III.). 
Účastníci zájezdu se seznámili nejen s pa-
mátkami, ale i s životem, mučednickou smr-
tí a odkazem svatého Jana Sarkandera a už se 
těší na další pouť, která by tentokrát mohla 
vést po dalších nepřeberných památkách Olo-
mouce a jeho okolí.

Karel Bartošek
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Všichni příznivci pohybových aktivit jsou zváni dne 15. 6. 2016 v 9 hodin do haly 1. ZŠ Holešov na finále Holešov-
ských dětí v pohybu 2016. 

Další ročník dětí v pohybu Výlet na Sv. Hostýn

Sbor dobrovolných hasičů Žopy uspořá-
dal v sobotu 30. dubna tradiční výlet na Svatý 
Hostýn. Poutní místo od sobotního rána pa-
třilo především dobrovolným hasičům. Krás-
né počasí však do těchto míst vylákalo věřící 
i milovníky pěší turistiky. 

Výlet si Žopští užili různorodě. Členo-
vé sboru se stali součástí velkého hasičského 
průvodů a bohoslužby, kterých se každoroč-
ně zúčastní na stovky sester a bratrů ze sborů  
nejen z naší vlasti. 

Rodiny s dětmi si prošly Jurkovičovu kří-
žovou cestu, neminuly stánky s občerstvením 
a suvenýry z Hostýna, kroky věřících směřo-
valy do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. 

Hasičská pouť je vždy krásnou událostí, 
bohatou na setkání. Je též poděkováním dob-
rovolným hasičům, kteří ve svých obcích vy-
konávají historicky nezištně a obětavě nejen 
hasičskou činnost.

Za SDH Žopy Roman Javořík, 
starosta

V posledních číslech regionálního měsíčníku 
Holešovsko se můžeme dočíst, jaké oslavy se 
připravují k výročí 3oo let od smrti sv. Jana 
Sarkandera.

Při této příležitosti mi na mysl přichá-
zí opravdu významná osobnost – historič-
ka paní Ludmila Plecháčová (nar. 11. 1. 1910 
v Holešově), která celý svůj život věnovala 
studiu a bádání v historii našeho města, živo-
tu, radostem i starostem našich předků.

Osobní působení Jana Sarkandera v Ho-
lešově a násilné a kruté rekatolizaci věnuje 
značnou část svých studií, do kterých může-
te na požádání nahlédnout ve studovně hole-
šovské Městské knihovny. Jako malou ukázku 
z dopisu paní Plecháčové papeži k vysvěcení 
Jana Sarkandera cituji:

„Je správné, že si připomínáme i události 
nepříjemné, ale měly by být pravdivé.“

Ze sborníku „Evangelíci o Janu Sarkan-
derovi“ – prezentace na tiskové konferenci 
1. 6. 95.

…katoličtí historici si nepovšimli toho, že 
spolehlivá, dobrá svědectví nedovolují pro-
hlásit Sarkandera za katolického svatého ani 
kvůli jeho smrti ani kvůli jeho životu. Sarkan-
der nezemřel ani jako mučedník zpovědního 
tajemství ani jako oběť protikatolické nená-
visti svých soudců. Jeho nekřesťanské poli-
tikaření, které mělo původ v jeho spolehlivě 
dosvědčené fanatické nenávisti k evangelické 
víře… Evangelíci začali se sesterským a bra-
trským varováním katolických bratří před 
kanonizací nesvatého nepřítele evangelíků 
včas (Ludmila Plecháčová v r. 1990 a synodní 

Z jiného pohledu: Jan Sarkander
senior Československé církve evangelické 
v r. 1991) a stupňovali od té doby své varová-
ní také 

                           -2-
z upřímného zájmu na tom, aby papež 

slovanské provenience neoslabil vinou lehko-
myslnosti českých katolických historiků svůj 
dosavadní pozitivní přínos katolické církvi 
a lidstvu. Evangelíci neomezí nyní po kanoni-
zaci svou dosavadní ekumenickou vstřícnost 
ke katolíkům… Papežův apel na české křes-
ťany obou tradičních vyznání k vzájemnému 
odpuštění starých vin by byl věrohodný, kdy-
by nebyl spojen se svatořečením agresivního 
nepřítele evangelíků a zároveň člověka pod-
le křesťanských a katolických měřítek zřejmě 
nesvatého.

…nástupem Sarkandera na holešovskou 
faru se tvrdé metody ještě dále vystupňovaly. 
Jan Amos Komenský o tom píše: “V Holešo-
vě na Moravě Drachovius jezuita (hned v létu 
1616, jakž Ferdinad za krále přijat byl) dal 
udělati dubové sruby, do této mučírny musili, 
dokud by že dobrovolně přestupují neselha-
li… „Holešovský kronikář z jata 1617 píše… 

„z poručení pánů jezuitů rozdělili sousedy 
na desátky a ten celý týden přeháněli a moc-
ně ke zpovědi a k posluhováni hnali, a kteří 
nechtěli jíti, uložili na ně pokuty deset zlatých 
moravských…“ Tyto dva stručné zápisy cele 
vystihují situaci, v níž holešovští obyvatelé žili 
ve druhém roce Sarkanderovy duchovní sprá-
vy. Je z nich vidět, jak drastickými prostředky 
byli nuceni „k dobrovolné změně náboženské-
ho přesvědčení“.

Další vědecké práce paní Plecháčové 
k historii Jana Sarkandera:

Život a smrt Jana Sarkandera – pro bližší 
poznání těm, kdo o tom vědí málo nebo vůbec 
nic jim to neříká. (strojopis)

Náboženské poměry (strojopis)
Na okraj svatořečení Jana Sarkandera 

(časopis Z historie 9/95)
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Sborník - Evangelíci o Janu Sarkanderovi 

(Život víry. Časopis KMS, 7, 1995.)
Jihovýchodní Morava- přehled politické 

a církevní historie Hanácko-valašského kraje 
a dějin českých zemí od počátku až do 31. 12. 
1992. (Sestavila Ludmila Plecháčová-Mucalí-
ková, 2003)

Nejstarší dům v Holešově – pamětník his-
torie města, kraje i Moravy. (Z historie Jed-
noty bratrské na Moravě. (Testis Temporum 
č. 1).

Bohužel zbořen.
Paní Ludmila Plecháčová-Mucalíková, 

dlouholetá předsedkyně vlastivědného krouž-
ku v Holešově, napsala mnoho studií, které 
byly publikovány v různých odborných časo-
pisech. Výsledky jejích studií byly odbornou 
veřejností kladně hodnoceny.

Vždy se řídila mottem: „Historie je zkuše-
nost generací. Bez znalosti historie nelze bu-
dovat budoucnost, ani v církvích.

 Z historických dokumentů paní Plecháčo-
vé sestavila 

Marie Pečeňová.
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Americký park a spolek Proud Holešov

Výročí – červen 2016

Holešov| Roku 2011 vznikl spontánně spo-
lek Proud Holešov, který se rozhodl svépomo-
cí revitalizovat zanedbaný městský Americký 
park, který měla zčásti zastavět plechová hala 
s kluzištěm. Spolek se postupem času rozros-
tl na cca 20 aktivních členů a získal si podpo-
ru veřejnosti. Skupině dobrovolníků, která se 
dvakrát do měsíce o víkendech scházela v par-
ku, se podařilo odstranit přes 3000 m2 náleto-
vé zeleně, černé skládky odpadů a mnoho dal-
ších nevzhledných zákoutí. 

Díky této činnosti vznikly pěšiny, atrak-
ce pro děti a veřejnost, dřevěné sochy, naučné 
cedule, obnovilo se spodní hřiště, vzniklo také 
neoficiální hřiště dopravní. 

Zhruba v polovině roku 2013 začalo měs-
to Holešov naše aktivity podporovat. Spo-
lek získal finanční prostředky z Akce mili-
on, odbor životního prostředí investoval do 
bezpečnostních ořezů stromů a obnovy dře-
vin. Mohyla padlých vojáků se taktéž dočka-
la rekonstrukce, přibylo i veřejné osvětlení. 
Vzájemná spolupráce s městem se pomalu 
prohlubuje. 

V parku proběhlo také několik veřejných 
akcí: stezka odvahy pro děti, turnaj v nohej-
bale, zasaď si svůj strom, závody RC modelů, 
den na kole, veselé odpoledne aj. 

Postupně se z parku stalo klidné, prosvět-
lené a bezpečné místo, kde dnes nalezneme 

3. 6. 1921 Narozen NEUMANN, Miroslav, zabýval se historií Holešova 
a okolí, autor řady historicko-dokumentačních prací převážně s tematikou pro-
tifašistického odboje za 2. světové války. Česká televize Brno podle jeho literární 
předlohy natočila seriály „Legenda o živých a mrtvých“ a „Muž, který nesmí ze-
mřít“ (+ 24. 11. 2009). – 95. výročí narození 

5. 6. 1896 Narozena FIALOVÁ, Vlasta, PhDr., CSc., významná moravská 
historička. Popularizovala „Kroniku holešovskou“, zabývala se osobností Jana 
Adama z Víckova, vůdce valašského povstání, při historicko-archeologickém 
průzkumu tvrze v Kralicích odkryla českobratrskou tiskárnu Bible kralické. 
Prozkoumala rovněž moravský husitský tábor v Nedakonicích.  Od r. 1940 re-
daktorkou regionálního sborníku „Naše Valašsko“, od r. 1949 pracovala v Mo-
ravském muzeu v Brně, kde až do důchodu vedla historické oddělení.  V r. 1966 
jmenována čestnou občankou města Holešova. (+ 6. 2. 1972 v Brně) – 120. výro-
čí narození

8. 6. 1926 Narozen CVEK, Dušan, MUDr., básník, v letech 1937-1945 absol-
voval Reálné gymnázium v Holešově. Začal publikovat pod pseudonymem 
D. C. Věk. Jeho příspěvky byly otiskovány v Kultuře, Čs. vojáku, Rudém právu, 
Květech, Plameni aj. (+ 26. 5. 2013 v Krnově) – 90. výročí narození

8. 6. 1901 Narozen ZEDEK, Engelbert, v letech 1957-1972 ředitel LŠU v Hole-
šově, působil jako sbormistr a dirigent pěveckého sboru Podhoran. Zkompono-
val několik kantát, písní, scénickou hudbu ke hrám Divadla 6. května a upravo-
val národní písně. (+ 28. 2. 1986) – 115. výročí narození

9. 6. 1896 Narozen LORENC, Miroslav, akademický architekt, maturoval 
v Holešově, žák profesora Jana Kotěry na pražské AVU. Autor řady staveb 
ve Zlíně, např. Obecní a živnostenské banky, hotelu Moskva a Společenského 
domu. Za svou odbojovou činnost proti nacismu byl popraven 11. února 1943. 
(+ 11. 2. 1943 v Breslau) – 120. výročí narození

13. 6. 1881 Narozen DOKOUPIL, Antonín, pocházel ze Žeranovic, farář 
a děkan v Kvasicích, teologický spisovatel, autor životopisů světců a dějin 
papežů, překládal náboženskou literaturu z latiny a italštiny. (+ 11. 1. 1946 
v Kvasicích) – 135. výročí narození

16. 6. 1946 Zemřel WINDER, Ludwig, německy píšící českožidovský spi-
sovatel evropského formátu. Jeho dědeček byl rabínem a otec Maximilian 
Winder učil v židovské škole v Holešově. L. Winder navštěvoval holešov-
skou reálku (1899-1904). Pracoval jako divadelní recenzent a fejetonista 
v pražském německém listu Bohemia. V červnu 1939 emigroval do Ang-
lie. Winder obdržel státní cenu za německy psanou tvorbu. Napsal přes tři 
tisíce studií, recenzí, esejů, fejetonů, glos, úvodníků, divadelních kritik, 10 
románů a řadu dalších próz. (* 7. 2. 1889 v Šafově u Znojma) – 70. výro-
čí úmrtí

17. 6. 1861 Narozen BLOKŠA, Jan, dantista, jako duchovní pracoval tři 
roky v Kostelci u Holešova. Zabýval se dílem Dante Alighieriho. Překládal 
z francouzštiny, italštiny, polštiny a němčiny. (+ 30. 6. 1923) – 155. výro-
čí narození

17. 6. 2006 Zemřel McINTOSH, Jethro Spencer, vl. jm. Jiří Sehnal, 
vyrůstal v Holešově ve Školní ulici, studoval DAMU a FAMU,  hrál v divadle 
ABC, Semaforu, divadelní a filmový kolega Jana Wericha, Miroslava Hor-
níčka, Jiřího Suchého, Miloše Formana. R. 1961 odchází do exilu, kde půso-
bil jako hlasatel ve Svobodné Evropě a Deutsche Welle. Pobýval v Izraeli, 
Americe, po revoluci se vrátil domů. Vynikající malíř. Psal povídky, scéná-
ře, překládal a cestoval.  Svůj život popisuje ve vzpomínkové knize „Z Hole-
šova do Hollywoodu“ (1992). (* 29. 5. 1932 v Brně) – 10. výročí úmrtí

20. 6. 1991 Zemřel DOLEŽEL, Jaroslav, rymický vlastivědný pracov-
ník a pracovník holešovského muzea. Jeho články se týkají archeologických 
nálezů v Míškovicích, Rackové, Dobroticích a Rymicích. Známý a vyhledá-
vaný odborník na vytváření replik vzácných ražeb mincí. (* 2. 2. 1910 v Ho-
lešově - Všetuly) – 25. výročí úmrtí

maminky s kočárky, dovádějící děti, cyklisty, 
sportovce a další část veřejnosti.  Každopádně 
je potřeba veřejně poděkovat všem lidem a in-
stitucím, kteří se na této dlouholeté rozsáhlé 
obnově parku podíleli. Zapojily se zde všech-
ny základní školy a školky z Holešova, prak-
tická škola, skauti Holešov, TYMY, Červený 
kříž, pionýři, Střední škola nábytkářská a ob-
chodní Bystřice p. H. a další nadšenci různých 
profesí, kteří ve svých volných chvílích přispě-
li k dobré věci. 

Minulý měsíc proběhlo na internetu krát-
ké dotazníkové šetření u veřejnosti, jak park 
hodnotí a co jim zde chybí. Na výsledky prů-
zkumu spolek reaguje, proto v současné době 
vytváříme další lavičky na sezení a pro děti 
velmi zajímavou atrakci. Park má jistě ještě 

velký potenciál a každého z občanů napadne 
mnoho vizí a nápadů, co by zde mohlo být. 
V minulých dnech se podařilo například do-
dělat zvonici. Snažíme se proto s městem vy-
tvořit společný projekt, který by zahrnoval do 
parku již větší finanční investici. Reálné je 
zde i umístění mobilního otevřeného kluziště, 
které funguje až do + 15 °C.  

Nicméně určité věci rozvoj a hlavně údrž-
bu parku brzdí. Současné fungování Technic-
kých služeb Holešov je těžkopádné a pro nás 
finančně náročné. Například tak již 5. rok 
sekají zadní část parku členové spolku nebo 
pracovníci VPP. Odpadkové koše jsme v mi-
nulosti přetírali a svařovali, aby odpad nepro-
padával na zem. Tři současné městské lavič-
ky jsou v dezolátním stavu i přesto, že již rok 
máme nachystaná nové prkna a požadovali 
jsme pouze demontáž starých. Odvoz dřev-
ní hmoty nebo odpadu je finančně náročný 
i pro rozpočet města? Chodníčky jsou zarost-
lé a zpustlé, poslední dva roky se spolek sna-
ží alespoň pravidelně tyto chodníčky zametat. 
V důsledku těchto problém celkově postrádá-
me ze strany tech. služeb péči řádného hospo-
dáře o městský park. Nezbývá nám, než dou-
fat v lepší spolupráci. 

Bc. Jakub Nevřala
předseda spolku Proud Holešov



Květen 2016 31

Osobnosti města Holešova 2016

Josef Jakubčík Ing. arch. Ladislav Pastrnek 

Miroslav Pospíšil 

Jaromír Kaňa 

Holešovský komorní orchestr kapitán Mgr. Petr Osokin 

Holešovští Pokalíšci MgA. Vladimíra Dvořáková 

Libuše Prchalová Foto | Jana Rohanová

???? 
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Kulturní servis
KONCERTY
1. června  Corda Magico
 (18.00, sala terrena)
12. června Setkání s hudbou 
 (19.00, sala terrena)

do 12. června Slavné stavby Antonína 
 a Vladimíra Fischerových 
 ve Zlíně a okolí 
 (1. patro zámku)
Fantazie světa  (knihovna) 
do 26. června Po stopách Žerotínů 
 (zámek)
květen–září Otevřené brány v Holešově
do 26. června Po stopách Žerotínů
 (nádvoří zámku)
do 29. května Výstava výtvarného oboru 
 ZUŠ F. X. Richtra
 (zadní sály zámku)
do 31. srpna Móda a město
 (studovna knihovny)

VÝSTAVY
do 2. října Jiří Anderle – grafické dílo 

(zámecká galerie)
do 12. června Sv. Jan Sarkander  
 (zadní sály zámku)
do 31. května Mezi klíčem a mečem

OSTATNÍ

28. května 4. zámecký Gulášfest
 (10.00, zámek)
1. 7.–25. 9.  Víkend otevřených zahrad
22. května  Dětský den 
 (14.00, zámecká zahrada)
19. června O pohár starosty 
 města Holešova 
19. června  Zažijte letní Propadeňák
 (10.00 Dobrotice, 
 nad hřištěm)
25. června  Bikemaraton Drásal

25. června 2016 Bikemaraton Drásal ČS

1. 7.–25. 9.  Letní iluze XIV.


