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Oslavili jsme dožínky
Natáčení klipu kapely Almanac: Chtěli jsme
zámek prezentovat citlivě, ale i velkolepě
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ÚVODNÍK STAROSTY

Podzimní čas s sebou přináší řadu událostí
Vážení Holešováci,
před měsícem vrcholilo léto a nyní se zdá, že jsme
ve vrcholícím podzimu. Ale snad se k nám ještě vrátí
ono „babí“ nebo „indiánské“ léto a užijeme si sluníčka
a trochu tepla před plískanicemi a příchodem předvánočního času. Větší část září jako by zatím chtěla vynahradit
nedostatek vláhy a snad se tímto obdobím podaří snížit
vláhové deficity v půdě a ve studních. No a také si můžeme uvědomit, že v rámci našeho vžitého smyslu pro stálé
lamentace a nespokojenost není dobré žehrat na počasí.
Nyní by nám totiž ono kritizované teplo a sluníčko jistě
přišlo alespoň trochu vhod.
INVESTICE – POKRAČUJE OBNOVA
INFRASTRUKTURY
V minulých a současných dnech a týdnech si mohli obyvatelé Všetul, především ulice 6. května, vyzkoušet,
co to je žít uprostřed stavby v době dešťů. Rozmočená
ulice všem komplikuje život a vstupy do stavení. Ale
stavba se postupně dostává do poslední své etapy –
i když asi nejsložitější – a dle harmonogramu by nejhorší práce měly být v závěru října nebo počátkem
listopadu ukončeny. Nyní je tedy v plném proudu výstavba komunikace směrem od mostu k ulici Sokolská
a probíhají další potřebné práce na mostě a v okolí.
Tuto investici pro Ředitelství silnic Zl. kraje provádí
společnost KKS. Také byl vybrán dodavatel a bylo muž
již předáno prostranství pro plánované úpravy zeleně
a výsadbu stromů (fa Stella). Termín ukončení stavby
dle harmonogramu platí, i když asi různé dokončovací
práce budou dokončovány i v listopadu a dále.
Opět si dovolím poděkovat všem obyvatelům ulice
6. května a přilehlých lokalit za trpělivost a pochopení potřeby obnovy infrastruktury města. A můžu vás
ubezpečit, že také stále více času trávím čistěním bot
a oblečení i dalšími potřebnými činnostmi z oblasti
udržení pořádku ve stavení a v okolí. Ale výsledek bude
i za tyto nesnáze stát J. Poděkování patří i dodavatelským firmám a jejich pracovníkům.
INVESTICE – DALŠÍ ZAHÁJENY I PŘIPRAVENY
Oprava chodníků v ulici Palackého (od restaurace
Tacl po Policii ČR) je již od počátku měsíce září v plném
proudu a musíme konstatovat, že dodavatelská firma
velice zodpovědně a rychle zakázku plní. Ta byla zahájena na méně komunikačně zatížené straně ulice, aby
město mělo představu o způsobu provádění i řešení dopravy. Po dokončení chodníku u Policie ČR, začnou práce na protější straně. Jistě to přinese více komplikací,
ale snad se i tato etapa zvládne. Součástí stavby je i obnova veřejného osvětlení v této části ulice a následovat
bude i doplnění mobiliáře. S tímto ale souvisí celková
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Palackého
a Masarykova.
Již byl vybrán dodavatel obnovy některých komunikací ve městě. Město není schopno naráz uspokojit

všechny obyvatele a všechny potřebné lokality z hlediska opravy cest, ale alespoň tímto vyřeší některá problémová místa. Vybrán byl již dodavatel – fa Strabag
– která by v příštích týdnech měla opravit silnice na
Novosadech k DPS a dále kolem panelového domu
k „zadnímu“ parkovišti, ulici Jiráskovu a Dvořákovu,
provést průtah přes garáže na Novosadech (u ul. Dukelská) a také opravit komunikaci v Žopech k nové
zástavbě (za hasičskou zbrojnicí). Jedná se o zakázku
takřka 1,6 mil. korun. Další obnova komunikací podle
potřebnosti se bude plánovat na příští rok.
Připravena je již i další etapa opravy sídliště U Letiště. Respektive druhá ulice od ul. Tovární (od Dobe
Caru). Rekonstrukce proběhne v závěru roku v podobném rozsahu jako loňská obnova první ulice. Tímto tedy
pokračuje celková revitalizace celého území této části
města a jistě přispěje ke kvalitnějšímu bydlení obyvatel. Předpokládá se nejen s opravou samotné komunikace, ale i s vybudováním nových parkovacích míst.
Ale není možné uspokojit všechny potřeby na parkovací
místa i jednoznačné a radikální vyřešení dopravní situace. Sídliště svou skladbou a členěním skutečně vychází
z urbanistického řešení 50. letech minulého století. Ale
na druhou stranu působí pozitivním a „rodinným“ dojmem.
No a poděkování si jistě zaslouží i soukromí či další
investoři ve městě. Jednoznačně je to společnost Jacom
a její velmi kvalitní a obnova objektu po finančním
úřadu, židovská obec Brno za rekonstrukci vstupu no
židovský hřbitov a oprava domečku, ve kterém vznikne
tak potřebné zázemí (i s WC) pro návštěvníky židovských památek, společnost EL-ENG, jež opravuje dům
čp. 11 a kde vzniknou nové WC pro veřejnost a kde
naváže město obnovou masných krámů a náměstí sv.
Anny. Také si zaslouží ocenění investoři bývalého hotelu
Slávia, který bude brzy také patřit k ozdobám města,
nebo objektu v Palackého ulici vedle Sokolského domu.
T. G. MASARYK A JEHO SOCHA
Nejvíce zatíženým místem ve městě – co se týká
dopravy – je křižovatka u gymnázia. Město má připravenu již projektovou dokumentaci a drobnými pracemi
již zahájilo stavbu nové kruhové křižovatky v těchto
místech. Jedná o velmi potřebnou stavbu, která by
s konečnou platností vyřešila napojení ulice Palackého
na Tovární ul., a nejen na Tovární, ale i k sídlišti U Letiště a do připravované zóny. Dalším důvodem pro řešení
této investice je i developerská příprava stavby nové
ho marketu v této lokalitě, a to i přesto, že nikdo zatím
neví, jak dopadnou všechna rozhodnutí.
Před pár dny jsme si připomněli 80. výročí smrti
Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta samostatné československé republiky a jejího hlavního
zakladatele. Socha „Prezidenta osvoboditele“ stojí
s dvěma přestávkami před gymnáziem od roku 1928.
Nyní ale bude třeba ji přesunout do nové lokality. Růz-

né komise či vedení města se umístěním sochy zabývají
několik let, ale rozhodnutí je nyní už akutní. Nejvíce
příznivců má asi lokalita v ulici Masarykova v parku
u kruhové křižovatky. Další místa se nabízely na náměstí Svobody, u zámku, nebo i dále v ul. Tovární za
gymnáziem. Kdyby ještě někoho napadlo kvalitní
a důstojné umístění tohoto významného památníku naší
státnosti, můžete své náměty předat na městský úřad.
T. G. MASARYK A HOLEŠOV
Po volbách r. 1927 se stal starostou města Leopold Válek a velkou událostí pro město byla návštěva
prezidenta T. G. Masaryka, který se na své cestě Moravou zastavil v Holešově 23. června 1928. Téhož roku
v rámci oslav 10. výročí trvání ČSR byla odhalena socha Svobody s postavou Masaryka, který tuto svobodu
symbolizoval. Stalo se tak 28. října před gymnáziem. Bronzová socha byla dílem Al. Bučánka, rodáka
z blízké Podhradní Lhoty. Socha se těšila vážnosti
a konaly se u ní všechny významné politické manifestace první republiky. V r. 1940 ji chtěli němečtí okupanti
odstranit a zničit, ale před roztavením ji s nasazením
života zachránil v Olomouci Vl. Neoral. Proto mohla být
26. srpna 1945 znovu osazena na původním místě.
V roce 1953 byla ale znovu odstraněna, tentokrát komunisty, a to definitivně. Veškeré pátrání po ní v r. 1968
a po r. 1989 bylo neúspěšné. Proto byla nahrazena
péčí představitelů města a za velké podpory obyvatel
28. října 1994 novou sochou od sochaře Otty Gutfreunda a dána na původní místo před gymnázium.
PODZIMNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA
O minulém víkendu jsme měli možnost si připomenout i oslavit 25. výročí založení Charity Holešov mší
sv. a velkým koncertem v zámku. A tento koncert k založení charity proběhl v rámci již 8. ročníku významného festivalu Musica Holešov. Ve středu si připomeneme
setkáním zastupitelů našeho regionu a koncertem
Holešovského komorního orchestru svátek sv. Václava (27. 9.) a čeká nás další významné podzimní akce.
Jedná se o Všetulskou pouť a setkání rodáků v místním
parčíku (1. 10.), vystoupit by měl v Holešově Ivan Hlas
(19. 10.) atd. Ale ještě do konce září máme možnost si
prohlédnout zajímavé výstavy v zámku – profilovou
expozici Andy Warhola, výstavu k 100. výročí založení
významného hnutí Hollar a také Letní iluze – díla místních umělců.
A tak se dá říci, že nás čeká opět velmi zajímavý
podzim, a to nejen z hlediska investic a s tím spojenými
komplikacemi, ale i po společenské stránce. Užijme si
ho. Moc hezké a klidné a podnětné babí léto nám všem,
milí spoluobčané…
Rudolf Seifert
starosta
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POPELNICE - KONEC ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK
Vážení občané,
podobně jako v jiných obcích, i město Holešov zruší od roku 2018 zasílání složenek na místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Je to především z toho důvodu, že dlouhodobě klesá počet lidí, kteří složenku k platbě používají. Složenky tak
získávají pouze informativní charakter a jejich rozesílání je v dnešní době již překonané a dá se nahradit jiným
efektivnějším způsobem.
I nadále budou mít občané možnost platbu provádět jako doposud:
• osobně v pokladně MěÚ Holešov
• bankovním převodem – nejvýhodnější způsob platby
• poštovní poukázkou, kterou je možné si vyzvednout na pobočkách České pošty.
Tato služba je ale zpoplatněná.
Vždy je nutné znát aktuální částku a své identifikační údaje, tedy především variabilní symbol. Tyto údaje občané naleznou na dokladech o zaplacení z druhého pololetí roku 2017, které právě začínáme rozesílat.
Doporučujeme proto poplatníkům, aby si poslední poukázku uschovali. Jinak lze vše potřebné zjistit na úseku
místních poplatků finančního odboru MěÚ Holešov.
Další efektivnější způsoby placení a informování o platbách připravujeme. Poplatníkům, kteří chtějí dostávat veškeré potřebné údaje elektronickou poštou, stačí nahlásit svůj e-mail pracovníkům úseku místních
poplatků finančního odboru, na e-mailu: dagmar.prusova@holesov.cz, nebo na telefonu 573 521 507.
Podobné upozornění o změně placení poplatků za odpad budeme v měsíčníku Holešovsko do konce roku
ještě opakovat.

Město letos zaměstnalo
112 studentů
Holešov – S koncem prázdnin skončily i městské
brigády pro studenty z Holešova.
Mladí pracovali celkem na čtrnácti místech v Holešově (školy, mateřinky, zámecká zahrada, technické
služby…) a pomáhali v rámci osadních výborů čtyř
městských částí.
Během prvního a druhého turnusu v červenci se
brigád účastnilo celkem 63 studentů (33 dívek a 30
chlapců).
V srpnu, kdy probíhaly další dva turnusy, pracovalo
49 mladých (25 dívek a 24 chlapců).
Celkem se tedy letos městských brigád zúčastnilo
112 studentů, 48 z nich opakovaně.
Největší zájem o brigády měli mladí do 18ti let věku
(včetně).
Patnáctiletí – 18
Šestnáctiletí – 34
Sedmnáctiletí – 29
Osmnáctiletí – 20
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Výzva spoluobčanům při hledání
starých fotografií Holešova
Do připravované publikace k historii Holešova poptávám staré fotografie, především z let 1960 - 1995,
určitých částí města. Především záběry z ulice Tovární
(okolí dnešního krytého bazénu, prodejny Pramen na
sídlišti u letiště a okolí ČSAO/Mopasu). Dále ulici Grohova, především prostory mezi hřbitovy (dříve snad uhelné
sklady, dnes štěrkové parkoviště). Dále také břeh řeky
Rusavy od mostu na Přerovské směrem k Novosadům.
Pokud takovéto snímky vlastníte a můžete je poskytnout, prosím, kontaktujte mě na tel. č.: 724 575 874
nebo e-mail: patrik.trncak@centrum.cz
Zahrádkáři v Prusinovicích pořádají
v domově zahrádkářů na Plačkově výstavu

„Podzim je tady“.
sobota 23. 9. od 9 hodin do17:00 hod.
neděle 24. 9. od 13 hodin do17:00 hod.
pondělí 25. 9. od 9 hodin do12 hod.

Sháním ke koupi dům
v Holešově. Lze i blízké okolí.
Tel.: 608 720 716

Charita Holešov si připomíná 25. výročí svého vzniku

Holešov – Charita Holešov byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem zřizovacím
dekretem dne 20. 4. 1992.
Nejprve Charita začínala s Domácí péčí a několika
málo zaměstnanci ve velmi stísněných podmínkách.
Postupně se rozšiřovala o nové služby a rozvíjela svou
činnost.
Během těch 25 let to bylo také několikeré stěhování do větších a vhodnějších prostor a postupná a nutná
obměna vozového parku, která i nyní stále probíhá.
V současné době poskytuje Charita Holešov 6 služeb: Domácí zdravotní a paliativní péči, Charitní pečovatelskou
službu, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Nízkoprahový klub Coolna, Pastorační a dobrovolnickou službu a Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naše
organizace v současné době zaměstnává celkem 25 za-

městnanců. Charita Holešov působí na území Holešova
a v obcích Mikroregionu Holešovsko.
Chci zde vyjádřit své poděkování všem, kteří se
o vznik Charity Holešov zasloužili a také bývalému vedení Charity, které tuto organizaci řídilo od samotných
prvopočátků, které nebyly lehké, až do 31. 12. 2007.
Mé poděkování patří také všem zaměstnancům a dobrovolníkům, bez kterých bychom pomoc druhým lidem
nebyli schopni zajistit. Velmi oceňuji podporu představitelů Města Holešova, ať se jedná o tu finanční, nebo
také o pomoc formou výpůjčky prostor, ve kterých naše
služby potřebným lidem poskytujeme. Také děkuji všem
dárcům, kteří nás za ta léta finančně či jinak podpořili
a podporují. Jsme rovněž velmi vděční za modlitbu každého z Vás. Pro naši službu druhým je to obrovská posila
a povzbuzení.
Oslavit toto významné výročí jsme se rozhodli až
v září, kdy si celá Charita ČR připomíná svého patrona
a zakladatele Sv. Vincence de Paul. Oslavy výroční proběhnou v sobotu 23. 9. 2017, kdy ráno v 9:30 hod. bude
prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumírem Vitáskem sloužena v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově děkovná mše svatá za Charitu Holešov
a tentýž den večer v 19:30 hod. proběhne v holešovském
zámku zahajovací koncert podzimní části festivalu Musica Holešov, který bude věnován 25. výročí naší Charity.
Jste srdečně zváni.
		
Mgr. Milan Jelínek
ředitel Charity Holešov
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Stavební firma demontovala lešení ze zámku
Holešov – Začátkem září pracovníci firmy RAPOS
Holešov demontovali lešení z poslední, tedy jihovýchodní strany zámku. Těmito pracemi skončilo sedmileté období velmi náročných a pro budovu významných
prací, neboť došlo ke kompletní rekonstrukci střešních
krytin a všech vnějších fasád nákladem cca 70 mil. Kč.
„Jen pro zajímavost bych zmínil, že při výměně střešní krytiny bylo použito téměř čtvrt milionu střešních
tašek. Součástí prací bylo také nádvoří a zejména pak
historický kamenný portál a tympanon s erbem v průčelí zámku,“ komentoval Stanislav Julíček, vedoucí

oddělení investic radničního odboru výstavby, rozvoje
a životního prostředí.
„V průběhu prací byly nalezeny, projednávány a dohodovány desítky problematických konstrukčních řešení,
jako například skladby střešních vrstev, opravy kamenných ostění, rozhodování o výsledné barevnosti, řešení
archeologických nálezů na nádvoří, provádění replik
původních barokních oken, ale také zajímavosti, jako
nález listiny klempířů přesně po sto letech od předchozí
opravy. Tyto pak vyvrcholily odhalením původních raně
barokních omítek, zejména na vstupní, tedy jihozápadní

straně budovy. Náročnost řemeslných oprav těchto omítek a jejich injektáží byla mimořádná a nyní může každý
pohledem posoudit, že se dodavatelská firma RAPOS
s náročnými pracemi zhostila se ctí,“ zhodnotil Julíček.
Dokončením další etapy obnovy zámku se završila
práce všech dlouhodobě zúčastněných, zejména pak
vedení města, které dokázalo zajistit potřebné finanční prostředky z rozpočtu i externích zdrojů, pracovníků
města, projektantů, pracovníků státní památkové péče,
restaurátorů a dodavatelů stavby.
Jana Rohanová

Rekonstrukce ulic
Holešov – Město Holešov provádí od 11. 9.
rekonstrukci oboustranného chodníku na ulici
Palackého, mezi křižovatkou ulic Palackého a Nerudova po křižovatku ulic Palackého a Tovární.
Oprava bude probíhat ve dvou etapách. Práce
budou zahájeny od spořitelny směrem k budově
Policie ČR.
Po dobu rekonstrukce je pohyb chodců a vozidel v daném úseku částečně omezen.
Žádáme tímto občany o zvýšenou pozornost
a dodržování bezpečnosti při pohybu chodců i při
průjezdu vozidel.
Práce by měly být dokončeny do konce měsíce října.

První školní den
Holešov – Pondělí 4. září – I letos nastal ten hořkosladký den, kdy skončily nádherné a skvělé prázdniny
a začala škola – vlastně normální doba plná pravidelného režimu, povinností, práce, ale i kamarádství, nejrůznějších aktivit a setkávání. Ti zkušenější školáci šli
do školy se znalostí toho, co je čeká (a více či podstatně
méně se těšili), ale pro prvňáčky tento den znamenal
velký životní přelom – poprvé v životě vstupují do světa
práce a disciplíny. Někteří se nadšeně těší, u některých
se objeví i slzičky… Také všechny holešovské základní
školy přivítaly v tento den své prvňáčky. Do 1. Základní školy jich nastoupilo 44, do 2. Základní školy 20 a do
3. Základní školy 66. I do Základní školy praktické nastoupila jedna prvňačka. Na tento slavný i těžký den
doprovodili do škol nejmenší školáky jejich rodiče,
sourozenci, babičky i dědečkové. Všechny prvňáčky
přišli přivítat ředitelé jejich škol a představitelé města –
starosta R. Seifert i oba místostarostové J. Chmelař a R.
Doležel, kteří dětem předali drobné dárky. A kromě škol
navštívili představitelé města první školní den i malé
žáčky ve školce Sluníčko na Novosadech, pro které vlastně školní rok také začal.
Karel Bartošek

Nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Upozorňujeme občany, že v ulici Růžičkova ve Všetulích
bylo vytvořeno nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.
září 2017 | 5

DOŽÍNKY

Letošní dožínky propršely i nadchly

Holešov – Letošní Dožínky Mikroregionu Holešovsko se od předcházejících ročníků této akce lišily ve dvou
zásadních bodech. Jednak se přesunuly ze Smetanových
sadů, kde probíhaly v dřívějších letech, do parteru zámecké zahrady, což přineslo jednak možnost, aby všichni návštěvníci seděli pěkně pospolu a na všechny akce pěkně
viděli, ale i ostrý, studený vítr, který v této části Holešova
skutečně řádí. Druhou změnou bylo počasí. Zatímco doposud vždy holešovský děkan Jerzy Walczak svou přímluvou u sv. Petra zajistil (někdy zcela na poslední chvíli) sluníčko, nebo alespoň sucho, letos tento svůj úkol zřejmě
podcenil a Dožínky doprovázel vydatný déšť s občasnými
přestávkami, kdy buď lilo nebo mrholilo.
Ale ani nepřízeň počasí nedokázala dožínky našeho
mikroregionu pokazit. Dožínkový průvod od kovárny do
děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie sice byl
poněkud menší – majitelé bohatých hanáckých krojů se
oprávněně báli dešťových přívalů, které jejich kroje mohly skutečně nenávratně poničit a chovatelé koní ze vzdálenějších vesnic se stejně tak oprávněně obávali o zdraví
svých miláčků, kteří by se mohli cestou z a do Holešova
nachladit. Ostatně proslulý „hanácký kavalerista“, starosta Ludslavic Vojtěch Adamík, který každoročně zahajuje
dožínkový průvod na svém krásném oři s českou vlajkou,
letos poprvé z obavy o zdraví svého koně i z důvodu vlast-
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ních zdravotních problémů nesl prapor pěšmo. Ale jádro
průvodu zůstalo – hasiči nesoucí prapory jednotlivých
obcí, mušketýři z Kurovic, spolek pro zachování tradic
z Jankovic, krojovaní Hanáci z Martinic a samozřejmě
starostové obcí z mikroregionu, prostě ti nejtvrdší a nejstatečnější nakonec udělali krásnou podívanou.
Dožínkovou mši svatou v nádherně vyzdobeném
kostele celebroval holešovský děkan, který trošku i přiznal svou vinu na špatném počasí, či na nezajištění počasí dobrého. Ale jinak mše proběhla mimořádně mile,
krojovaní představitelé v pořádku předali obětní dary,
které symbolizovaly skutečné poslání dožínek – tedy díkuvzdání za úrodu a tedy i za chléb, který je nám darován.
No a následující dožínkový program byl už přes všudypřítomné mokro a lezavou zimu skvělý a nálada ještě
skvělejší – jistě i díky perfektnímu pohoštění a specialitám od mladých holešovských farníků, kteří také obětavě připravili v sobotu všechny ty desítky lavic a stolů,
i vynikajícím pokrmům a nápojům z rymického bistra.
Na vlastním programu se podíleli jak osvědčení vystupující – Holešovská muzika, folklorní soubory Zrníčko,
Jabloňka a Maminy s dětmi z Jankovic, scholy z Rymic

a z Holešova, ale také skvělá nová čísla – Hanácká beseda z Kojetína, komentované vystoupení mušketýrů
z Kurovic, kteří předvedli způsob boje za třicetileté války,
ženský pěvecký soubor Nedachlebjan z dřívějšího kněžského působení našeho děkana, obnovení Holešovští
trubači s programem mysliveckých fanfár a hlaholů, bavič Josef Alois Náhlovský i vynikající harmonikář Antonín
Adamec ze Suché Lozi. A na závěr se obecné zábavy ujali
nečekaně holešovský děkan a starosta Martinic, kteří
to pořádně roztočili, takže dožínky ve skvělé atmosféře
vrcholily až ve večerních hodinách. Přes zoufalý déšť se
programu zúčastnilo hodně návštěvníků, chvílemi jich
bylo víc, než v dřívějších ročnících zalitých sluncem.
Velký podíl na úspěchu letošních dožínek, navzdory
nepřízni počasí, měli jistě všichni skvělí účinkující, aktivní představitelé obcí mikroregionu, zejména starostové
(v čele se starostkou Kurovic a pracovnicí mikroregionu
Mgr. Lenkou Koutnou) a především „motor“ celé této
akce, starosta Rymic a předseda Mikroregionu Holešovsko Ing. Martin Bartík se svou pravou rukou Annou Zapletalovou. Takže díky za letošní Dožínky a ať žijí Dožínky
Mikroregionu Holešovsko 2018!
Karel Bartošek

ZPRÁVY

Oznámení o projednání návrhu
Zprávy o uplatňování
Územního plánu Prusinovice
v uplynulém období 2013-2017
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování
(dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu
s § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2013-2017 (dále jen
„návrh Zprávy“)
Návrh Zprávy obsahuje zejména vyhodnocení
uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán.
Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 15. 09. 2017:
• u pořizovatele - Městského úřadu Holešov, útvaru
územního plánování, dveře č. 315, Masarykova 628,
Holešov
• na obecním úřadu v Prusinovicích
• v elektronické podobě na internetových stránkách
města Holešova www.holesov.cz, v sekci Úřad, Útvar
územního plánování, Územně plánovací dokumentace - rozpracovaná.
Do 15. 10. 2017 (včetně) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Do 30 dnů ode dne doručení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány, krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou
požadavky na obsah Zprávy. Ve stejné lhůtě mohou
sousední obce uplatnit podněty. K později uplatněným
připomínkám, vyjádřením a podnětům se nepřihlíží.
Vyjádření, připomínky a podněty zasílejte na adresu:
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
referentka útvaru územního plánování

Partnerská smlouva s polskou Skawinou
potvrzena i na polském území

Holešov – V rámci Dnů Skawiny 8. – 9. září podepsali představitelé obou měst – Pawel Kolasa a Rudolf
Seifert tentokrát na polském území smlouvu o vzájemném partnerství obou měst – Holešova a Skawiny.
Vzájemná spolupráce obou měst není náhodná
– spolupracujeme již od roku 2008, máme společné
partnerské město Turčianské Teplice, setkáváme se při
nejrůznějších kulturních, společenských, sportovních
a dalších příležitostech. Významná je také spolupráce
škol, účast na mezinárodních výtvarných i fotografických soutěžích a europrojektech.
Tradičním rituálem ve Skawině při navazování partnerství je společné zasazení stromu přátelství, odhalení
pamětní desky se jménem města a uvedení do provozu
cvičícího posilovacího stroje, které město Skawina připraví. A tak hned všichni návštěvníci parku ví, kde mají
skawiňané partnerská města, kterým je to směrem, jak
jsou daleko od ostatních měst, a jak dlouho jejich partnerství trvá.
„Skawina je město srdci milé“.
Město bylo založeno králem Kazimírem Velikým
v roce 1364. Spolu s 16 obklopujícími obcemi má roz-

lohu 100,2 km2 a v současné době má přibližně 43 000
obyvatel. Skawina leží v bezprostřední blízkosti Krakowa
v Malopolském vojvodství – vzdušnou čarou od Holešova 177 km a po silnici cca 250 km.
Skawina má vysoký potenciál lidských zdrojů, vyznačuje se úrovní a dynamikou urbanizace, má dobře
rozvinutý vzdělávací systém, služby, trh práce i bankovnictví.
Díky blízkosti Krakowa společně řeší silniční infrastrukturu i technickou podporu.
Město má velmi dobré podmínky pro rekreační
sportování – městský park slouží jak k dlouhým procházkám, tak dalším aktivitám – jízda na kolečkových
bruslích, joggingu, nordic walkingu, dále jsou tu plavecké bazény a další sportoviště.
Mnoho zahraničních kontaktů a velký počet návštěvníků Skawiny přispělo k rozvoji kvalitní hotelové
a restaurační základny.
Historicky průmyslové město nabízí návštěvníkům
dnes mnoho atraktivních míst pro odpočinek a rekreaci.
Více informací na www.gminaskawina.pl.
Mgr. Jana Slovenčíková, partnerská města Holešova

Podzim u zahrádkářů v Holešově
Přijďte si vymoštovat ovoce, nebo uvařit vlastní povidla v naší provozovně na Dlažánkách 321. Bližší informace získáte na web. stránkách: www.zahradkari-holesov.cz, nebo
na našich nástěnkách, či přímo u pana Jaroslava Svobody na mob. č. 604578296, 739 206 906
Přijďte se pochlubit svými výpěstky na Oblastní výstavu, která bude součástí podzimní výstavy Floria Kroměříž ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017.
Vzorky ovoce a zeleniny budou vybírány v Domě zahrádkářů, na Dlažánkách 321, v úterý 26. 9. od17 do 19 hod. Vaše výpěstky označené jménem odrůdy a jménem pěstitele
pak budou součástí expozice Holešovských zahrádkářů na této již tradiční výstavě.
Na 24. 11. 2017 od 17 hod. připravujeme opět Adventní tvoření, na kterém si zájemkyně (zájemci) mohou vyrobit adventní nebo vánoční výzdobu, inspirovat se výzdobou
vánočního stolu. Kdo si myslí, že něco takového nedokáže, může se přijít jen inspirovat a podívat se, jak se tvoří.
25. 11. od 15 hod. v sále Domu zahrádkářů v rámci oslav 60 let založení ČZS předáme několika našim dlouholetým členům zahrádkářům ocenění a poděkování za jejich práci.
Toto setkání spolu s ostatními zájemci a příznivci dobré hudby a holešovských zahrádkářů spojíme s ochutnávkou výrobků z výpěstků našich zahrádek. K tomuto setkání nám bude
hrát Soubor harmonik pana Josefa Řimáka. Přijďte si poslechnout muziku, zazpívat si, vyměnit zkušenosti, či prodiskutovat problémy - prostě se s námi sejít.
Na shledanou se těší členové výboru ZO ČZS Holešov
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VOLBY

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Holešov – V souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. - 21. 10. 2017, si Vás dovolujeme
informovat, že je možnost hlasovat na voličský průkaz.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (v místě, kde je volič hlášen k trvalému pobytu), vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče volit
ve dnech voleb v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území České republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze zažádat již nyní a to buď:
• osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin
nebo písemně (v tomto případě musí být žádost doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017), a to:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem. Při ověření podpisu u správních úřadů (obecní
úřad, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností) lze využít osvobození od správního poplatku.
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.

• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.
Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova
a jeho místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy si
žádají o voličský průkaz na Městském úřadě v Holešově,
Masarykova 628. Formulář žádosti získají na podatelně
nebo na stránkách www.holesov.cz. Jakékoliv další informace ohledně voleb je možno získat na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci „volby“ nebo na Městském úřadě Holešov, Odboru tajemníka, tel. 573 521 359.
Bc. Irena Ďuláková, vedoucí Odboru tajemníka

Možnost umístění předvolebních materiálů na prostranství města
Parlamentní volby - říjen 2017
Podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky (zákon č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) může starosta města či obce vyhradit plochu
pro vylepování volebních plakátů. V § 16 odst. 4 cit.
zákona je uvedeno: „Pro volební kampaň může starosta
vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16
dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí
odpovídat zásadně rovnosti kandidujících politických
stran a koalic, popř. kandidátů při volbách do Senátu.“
A v odst. 9 uvedeného paragrafu se dále říká: „V objektu,
v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech
probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.“
Možnost umístění předvolebních materiálů
od 4. října do 19. října 2017
Z důvodu uvedeného v zákoně o volbách do parlamentu proto město Holešov informuje o možnostech
umisťovat předvolební materiály na veřejných prostranstvích města. Veřejnými prostranstvími jsou ve smyslu

§ 34 zákona o obcích ulice, náměstí, tržiště, parky a jiná
veřejná zeleň, a další obdobné prostory přístupné bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V kontextu předvolební kampaně jde o prostranství tohoto charakteru
v majetku města Holešova. Veřejným prostranstvím však
nejsou vnitřní prostory jakéhokoli městského objektu.
Jako prostor určený pro vylepení plakátů v uvedeném smyslu jsou určeny sloupy veřejného osvětlení
(VO), kromě sloupů na náměstí a černý litinových sloupů
kolem zámku, ul. Grohova apod..
Politické subjekty uvedené propagační materiály
instalují na své náklady a také je na své náklady odstraní. Politické subjekty také zodpovídají za případné
škody způsobené na majetku města. Pokud nebudou
v uvedených termínech předvolební materiály odklizeny, provede to město a bude po politickém subjektu
žádat náhradu. Podobně také město operativně odklidí
materiály, které brání v bezpečnosti silničního provozu či
chodců, brání v průchodnosti lokalitou apod., nebo jsou

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta města poskytuje informace o počtu
a sídlech volebních okrsků:
Okrsek č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Volební místnost
Centrum pro seniory
1. Základní škola Holešov
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
2. Základní škola Holešov
budova městského úřadu (bývalé PVT)
Dům s pečovatelskou službou
Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA)
3. Základní škola Holešov
Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly
budova mateřské školy Tučapy
budova osadního výboru Dobrotice
budova osadního výboru Žopy
budova osadního výboru Količín
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Adresa
Holešov, Příční 1475
Holešov, Smetanovy sady 630
Holešov, Bezručova 675
Holešov, Smetanovy sady 625
Holešov, Tovární ul. 1407
Holešov, Novosady 1597
Holešov, Školní 1582
Všetuly, Družby 329
Všetuly, Sokolská 70
Tučapy 71
Dobrotice 96
Žopy 63
Količín 93

umístěny na sloupech VO na náměstí a kolem zámku, na
sloupech městského orientačního systému, anebo jsou
umístěny v blízkosti volebních místností (což vylučuje
zákon).
Ale pozor!
Podle zákona o politických stranách (z. č. 424/1991
Sb.) nesmí tyto subjekty přijímat dary, mimo jiné ani od
obcí. To znamená, že kromě výše uvedené výjimky předpokládané zákonem o volbách, není možné poskytovat
prostor pro volební agitaci bezúplatně (zdarma). Pokud
budou volební strany umisťovat reklamní zařízení přímo
na veřejném prostranství, podléhají povinnosti uhradit
místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve
smyslu obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 („za zábor
veřejného prostranství“). Dle článku 5 této obecně závazné vyhlášky jsou před vlastním záborem poplatníci
povinni splnit ohlašovací povinnost správci poplatku –
městskému úřadu (finanční odbor, př. odd. investic či
správě majetku města).
V případě zájmu o využití plakátovacích ploch ve
vlastnictví města je třeba uvést, že výlepové plochy
města spravuje Městské kulturní středisko. V případě
zájmu o využití těchto ploch pro vylepení volebních plakátů zdůrazňuji, že tyto výlepy jsou za úplatu (smluvní).
Na tyto plochy se možnost volného vylepování plakátů
nevztahuje.
Také není možné umisťovat velké plachty nebo
tabule na drátěné ploty v majetku města. Výjimku tvoří
plot u zámku (starý plot na nám. F. X. Richtera), který
bude volebním stranám také k dispozici bezúplatně.
Z nového plotu u zámku nebo u jiných objektů města
budou jakékoli materiály odstraněny.
Závěrem je třeba konstatovat, že by se politické subjekty měly chovat v předvolební kampani slušně a neomazovat obyvatele nebo jiné kandidáty. Také by měly
dbát na pořádek ve městě. A voliči pak mohou z předvolební kampaně poznat a zapamatovat si, že pokud
se někdo chová v tomto období neomaleně a agresivně
nebo za hranicí zákona či dobrých mravů, bude se takto
chovat i po zvolení do své vytoužené funkce.
Rudolf Seifert
starosta

KULTURA

Když zašustí šustí...
Holešov – Kdy zašustí? Třeba když se jednoho srpnového odpoledne rozhodnete, že byste si rádi vytvořili
panenku z kukuřičného listí. Samozřejmě to není jen tak.
V první řadě nás v dnešní době běžně podobné myšlenky
o lidové tvořivosti zrovna často nenapadají, zadruhé vytvořit takovou panenku není nic jednoduchého.
V pátek 25. srpna jsme se zúčastnili akce Když zašustí šustí. Ačkoli začátek kurzu vypadal všelijak a na
kukuřičné šustí jsme se dívali poněkud nedůvěřivě, asi
po dvou hodinách práce jsme měli všichni vytvořenou
docela zdařilou panenku.
Naučili jsme se postup. Od hlavičky, přes ruce (nebylo vůbec jednoduché utrefit jejich délku), přes vytvoření modelace hrudníku (řeknu to naplno – tvořili jsme
prsa – a poznat správnou velikost byl oříšek) k sukním
(panenka jich měla několik vrstev jako opravdová
Hanačka!).
Zdá se to jednoduché? Napoprvé nebylo :) Bylo však
nesmírně zajímavé sledovat, jak panenka z neživých přírodnin získává pomalu ale jistě výraz, zanechává dojem
a díky pečlivé ruční práci se k ní rodí vztah.
Na druhou stranu však nikdo učený z nebe nespadl,
a tak měly (jen a jen naší vinou) některé panenky příliš
dlouhé ručičky, padaly jim čepičky a našly se, chudiny,
i takové, které vrávoraly jako opilé. :)
Kurz tvoření jsme si ale maximálně užili i v komorním počtu. Děkujeme vlastivědnému kroužku za podporu akce a především Leoně Machálkové, která nám
trpělivě celý proces výroby vytvořila a pomáhala s případnými nezdary a komplikacemi. Děkujeme!
A teď končím s psaním, protože jdu sbírat kukuřičné
šustí.
Jana Rohanová

Hodové slavnosti v Količíně
Holešov – Víkend datovaný na 1. - 3. září byl
v Količíně víkendem hodovým. Hody jsou zde zasvěceny Andělu strážnému, ke kterému byla hodovou neděli
sloužena slavnostní mše svatá. Jelikož počasí na hody
nám vždy vycházelo, pak letos karta Černého Petra padla na nás a bylo tomu právě naopak. Na dny, kdy byly
naplánovány taneční zábavy, a sice v pátek se skupinou
Press rock a v neděli s dechovou hudbou Zdounečanka,
si pěkné počasí vzalo dovolenou. V pátek byla zábava
zcela zrušena. Nedělní program byl přesunut do sálu
místního pohostinství. Neděli jsme začínali budíčkem,
který zajistili chlapci z dechové hudby. Obešli celou obec
za stálého deště a vytvořili pak hudební doprovod spolu
s Rymickou scholou při mši svaté. Po slavnostním obědě
pak spolu se zpěvačkami a kapelníkem ze Zdounečanky hráli k tanci a poslechu hodovníkům. Po slosování
tomboly jsme si zazpívali na rozloučenou a ukončili tak
víkend, na který se právě příroda rozhodla omýt svou
suchou tvář. Hody 2017 se tak zapíší do kroniky s trochu
jiným scénářem.
Radovan Kaňa
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Zámecké koupaliště letos bodovalo
Velmi staré a velmi pravdivé české přísloví „Nikdo není doma prorokem“ lze vztáhnout nejen na lidi, ale i na věci a místa. Plně se to týká holešovského Zámeckého koupaliště – zatímco mnoho Holešováků se v letních parnech jezdí koupat tu na Rusavu, tu do
Chropyně, neuvědomují si, že přímo za humny mají opravdový poklad. Kde jinde nejen
v okolí, ale na celé Moravě mají tak nádherné staré vzrostlé stromy, poskytující chladivý
stín, nekonečné pásy trávníků na lenošivé poležení, klid a krásu sousedící zámecké zahrady, čisťoučkou vodu a v posledních letech i moderní a rozsáhlé zázemí.
Ale snad se aspoň trošku časy mění a nejen my místní, ale i přespolní zjišťují, že
Zámecké koupaliště patří k těm nejkrásnějším v široširém okolí. Zatímco ta proslavená
koupaliště (na kterých třeba za horka není kde se schovat před pálícím sluncem) letos
prožívala určitou krizi, návštěvnost našeho koupaliště raketově vzrostla.
Abychom přišli nejen na příčiny tohoto úspěchu, ale dozvěděli se i něco o plánech
na příští rok, položili jsme osobě nejpovolanější, jednateli Technických služeb Holešov
Liboru Liškovi, tedy provozovateli našeho koupaliště, několik všetečných otázek.
Tak jak je to s návštěvností Zámeckého koupaliště v Holešově, skutečně
se v letošní (bohužel už ukončené) sezoně zvýšil počet jeho návštěvníků?
I když se to možná nezdá, ten nárůst je skutečně velký. V sezoně roku 2016 přišlo
na Zámecké koupaliště 9 461 návštěvníků, zatímco letos jich bylo 14 073.
Jejda, to je dost. A v čem vidíš hlavní důvody toho nárůstu?
Asi bych si mohl přisvojovat neexistující zásluhy, ale ten hlavní důvod je prozaický
– prostě letos bylo lepší, teplejší počasí a tudíž víc lidí se přišlo ochladit a vykoupat.
Samozřejmě trošku jsme se tomu pokusili napomoci i my v Technických službách – posunuli jsme trochu otvírací dobu – přiznám se, že po určitém váhání - a to od 10,00 do
19,00 hodin, tedy tak, aby se i lidé, co chodí do práce, mohli jít k večeru vykoupat, což

se samozřejmě projevilo i v lepší návštěvnosti. Zatímco v dřívějších letech bylo Zámecké
koupaliště trošku na okraji zájmu, ať ho provozoval kdokoliv, letos jsme si jeho fungování určili jako jednu z hlavních priorit. Otevřeli jsme druhý vchod ze zámecké zahrady,
což bylo příjemné pro pěší návštěvníky, snažili jsme se udržovat co nejvyšší čistotu vody
i zázemí. A upřímně – my tady v Holešově jsme trošku „na pomalý hup“ – určitá zanedbanost koupaliště v minulých letech dlouho odrazovala mnoho návštěvníků, kteří se
jezdili koupat jinam. Až letos, pomaloučku, začali nejen Holešováci zjišťovat, že koupání v Holešově je minimálně stejně příjemné, jako kdekoliv v okolí.
Takže chceš tvrdit, že se nevyskytly žádné problémy a nedostatky?
Ale to určitě ne! Moc nás štvalo prasklé tělo jedné skluzavky, ale její rekonstrukce
by omezila provoz koupaliště, takže jsme se rozhodli opravit ji až teď přes zimu tak,
aby byla hotová na příští sezonu. Asi jsme v tom byli nepružní, tak se aspoň touto
cestou dětem a jejich rodičům omlouvám. Rovněž v bufetu (ten pronajímáme, neprovozujeme ho sami) byly zpočátku na základních položkách dost vysoké ceny, což se po
několika stížnostech snad podařilo aspoň trošku napravit.
Takže letošní sezona byla úspěšná. A co chystáte na příští rok, aby Zámecké koupaliště táhlo ještě víc?
Především chceme regenerovat celý trávník na koupališti. Ano, vidím že ti to není
jasné – prostě stávající drny už teď, na podzim, odstraníme, terén vyrovnáme a zasejeme novou travní směsku, která je vhodná pro koupaliště – obsahuje jen takové traviny,
které jsou příjemné pro bosé nohy – jejich stonky jsou měkké, nepíchají... Opravíme,
nebo spíš zcela zrekonstruujeme prasklou skluzavku, ono se to nezdá, ale je to velmi
složitá, náročná a drahá operace. A dětský bazén chceme doplnit o zábavný dynamický
prvek.
Počkej, to je zase co?
No opět laicky – velký hřib s prudce stékající vodou, velká zábava pro trošku větší
děti i jejich rodiče. A rozšíříme možnosti herních činností na koupališti – pořídíme pro
jeho návštěvníky nový stůl na pingpong včetně vybavení….
Á, tak teď promluvil předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov!
Počkej, nepřeháněj. Pingpongový stůl je přece zcela základním vybavením každého rekreačního prostoru, tedy i koupaliště!
No dobře, tedy tohle všechno vypadá zatím velmi zajímavě. Takže přeju
našemu koupališti krásnou, teplou, ba horkou a slunečnou sezonu 2018!
Děkuju – a tobě příjemný odpočinek na novém trávníku či při chladném nápoji
v našem bufetu!
Ptal se Karel Bartošek

10 | holešovsko

INZERCE

září 2017 | 11

KULTURA

Přání do nového
školního roku

Vážené kolegyně a kolegové, tělocvikáři, cvičitelé, trenéři a fanoušci školního sportu obzvlášť!
Dovolte mi, abych vás jménem svým i jménem Výkonného výboru Asociace školních sportovních klubů České republiky pozdravila a popřála vám vše dobré.
Začíná nový školní rok 2017/18 – začíná se
psát další kapitola školního sportu. Přeji nám
všem, členům AŠSK ČR v Holešově a okolí, aby
tato kapitola byla pro nás všechny úspěšná:
úspěšná pro mladé holešovské sportovce reprezentující své týmy, školní kluby a školy; úspěšná
pro jejich učitele, trenéry i cvičitele; úspěšná
pro školy, Holešov i Zlínský kraj, které jejich děti
reprezentují. Žáci našich holešovských škol dosahují každoročně vynikajících výsledků v soutěžích v atletice, florbalu, minikopané, přespolním
běhu, šplhu či silovém čtyřboji od úrovně okresní,
krajské až po medailové příčky v soutěžích republikových. Při všech sportovních akcích, které budeme společně pořádat či absolvovat, nechť nás
doprovází pozitivní atmosféra, skvělé sportovní
výkony našich svěřenců a nezapomenutelné zážitky spojující na konci soutěže soupeřící družstva
či sportovce.
Dovolím si připojit ještě svoji osobní prosbu:
ctěme, prosím, své soupeře, o vítězství hrajme
vždy fér a především - dodržujme stanovená pravidla hry! 			
Přeji vám všem co nejpohodovější školní rok!
S úctou
Mgr. Svatava Ságnerová,
Viceprezidentka AŠSK ČR
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Návštěva Dt. Jitky Ludvové v holešovském muzeu

Holešov – Ve čtvrtek 24. srpna 2017 jsme v muzeu
přivítali vzácnou návštěvu. Díky spolupráci s Ing. Františkem Rafajou, který aktuálně provádí výzkum v oblasti
amatérského divadla v Holešově, se podařilo navázat
kontakt s PhDr. Jitkou Ludvovou, CSc., divadelní historičkou a výzkumnou pracovnicí Kabinetu pro studium
českého divadla (součást Institutu umění – Divadelního
ústavu). Doktorka Ludvová, která v dětství vyrůstala
v Holešově, je nyní významnou osobností v oblasti výzkumu divadelní historie. Velmi oceňovány jsou zvláště
její práce o německém divadle v Praze. V roce 2014 byla
za svou dlouholetou intenzivní badatelskou činnost
oceněna prestižní Uměleckou cenou česko-německého
porozumění, jejíž laureáty vybírají společně české a německé organizace.
Paní doktorka Ludvová společně se svým manželem navštívila Holešov, aby do muzea uložila fotografie
a dokumenty týkající se kulturní, ale zvláště ochotnické
divadelní činnosti svého dědečka Cyrila Veselého (1894
- 1978), který byl v Holešově zhruba od roku 1922 až do
poloviny 50. let nepřehlédnutelnou osobností zdejšího
kulturního života. Jeho příchod do Holešova lze zatím
odhadovat pouze na základě fotografie tamburašského
sboru holešovského Orla s datem 1922. V holešovské tělocvičné jednotě Orel působil jako jednatel. Po rozchodu
s Orlem se stal členem Sokola. S amatérským divadlem
začínal na Centrále, pak v Sokolovně, a konečně v Divadle 6. května, které pomáhal tvořit a budovat. Na mnoha
inscenacích D6ky se podepsal nejen jako herec, ale i v režisérské spolupráci s Františkem Šrámkem.
Občanským povoláním byl účetní. Pracoval nejprve
v družstvu Zádruha, a později jako úředník Zemědělské
nemocenské pojišťovny. V tomto zaměstnání zůstal až
do svého penzionování v roce 1954. Z manželství s Marií
Čechovou měl Cyril Veselý tři děti. Nejstarší dceru Annu
(provdanou Mašíčkovou), mladší dceru Marii (provda-

nou Ludvovou, maminku paní doktorky) a nejmladšího
syna Ladislava Veselého, který po druhé světové válce
vystudoval medicínu a stal se očním lékařem. Když byl
v roce 1956 otec Dr. Ludvové služebně přeložen do Hradce Králové, odstěhovali se s rodinou i oba prarodiče Cyril
a Marie.
Pozůstalost Cyrila Veselého, která se po zpracování
stane pevnou součástí muzejní sbírky, doplní již několik
dalších fotografických kolekcí, které z historie Divadla 6.
května máme (např. fotky z herecké činnosti Františka
Daňka, Karla Kubína nebo Aloise Krištůfka). Soubor je
cenný zvláště pro šíři zájmů a aktivit, které pan Veselý za
svého života v Holešově zastával.
Milé hosty jsme provedli nejvýznamnějšími holešovskými památkami a strávili s nimi jeden nezapomenutelný den.
Za MKS Holešov – Městské muzeum Holešov
Mgr. Ondřej Machálek
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

PŘÍSPĚVKY

Politika, volby a to ostatní...
Prázdniny a dovolené nám skončily. Čas to bezstarostný a radostný. Ale co se dá dělat, všechno jednou
končí, ale bylo by dobré i nadále jít vstříc šťastným zítřkům. Proč to ale vzpomínám?
Blíží se termín parlamentních voleb (to to letí, už
zase?) a většina z nás se chystá vhodit volební lístek do
volební urny právě proto, aby šťastné zítřky nastaly už
v plné parádě. Ono se to slibovalo a slibuje už od převratu v roce 1989, respektive od prvních svobodných
voleb. Kam se ale poděli ti, co to samé slibovali před
rokem 1989, kam zmizeli? Odcestovali, nebo co se nimi
stalo? Pravděpodobně někteří vysvlékli starý, obnošený
kabát a oblékli nový, neomšelý, nadějný, lépe se hodící
do dnešní „demokratické“ doby. A hurá do voleb.
Zajímalo by mě, co si někteří politici myslí o nás,
obyčejných lidech, kteří alespoň v koutku duše věříme

a jsme přesvědčeni, že svou účastí ve volbách můžeme
ovlivnit dění ve společnosti. Většina politiků před volbami žádá, abychom přišli k volbám, slibuje a prosí ne
proto, aby země vzkvétala, nýbrž proto, že pár pánů chce
mít dny bohatší králů (a abych náhodou někoho nediskriminoval, tak i pár dam), a nebo, aby si splnili své sny,
když náhodou spí. To, že někteří občané nespí kvůli všedním problémům, je však nezajímá.
Je přímo nestoudné a urážející, když se lže o věcech,
které už stejně všichni vědí, jak jsou nebo jak dopadnou,
ale vysocí politici o nich hovoří jako o novinářských spekulacích. Za pár hodin jsou spekulace ty tam a ti samí
politici o nich hovoří jako věcech, na kterých se přeci
už dávno dohodli. Jen společnost to špatně pochopila
a vyhodnotila. Možná by bylo dobré, kdyby tito pravdomluvci měli vždy s sebou poradce, kteří by je občas kopli

do nohy pod stolem, aby si nemysleli, že jsou tak krásní,
jak vypadají.
Po volbách někteří politici, kteří slibovali a svolávali
k volbám, o nás už moc zájem nejeví. Vše dopadlo dobře,
kabátek se jen zapne, aby zase až tak moc neškrtil, případně se vymění i košile, a jede se dál. Třeba čtvrté, páté
volební období. Kdo jiný to taky umí lépe, že ano. Nejsou
však všichni stejní. Někteří přeci jen i po svém zvolení na
své sliby nezapomněli, nezapomněli na své voliče a dále
se o problémy měst a regionů zajímají a snaží se ze všech
svých sil tyto problémy řešit. Těm patří velký dík.
A tak, než vložím volební lístek do volební urny, určitě vzpomenu na jedno moudro: „A intelekt, když bez
duše, pak podoben je ropuše či slepci s mečem v tanci.“
Také máte rádi moudra? A nejen před volbami?
FKF
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Marek Dobeš: Chtěl jsem, aby byl zámek prezentován
neznal dokonce ani název budoucí desky, neměl jsem
ani tušení, že se album bude jmenovat „Kingslayer“ a na
obalu bude vyvedena královna vraždící panovníka. Takže,
když jsem námět příběhu klipu posílal zakládajícímu členovi skupiny, geniálnímu kytaristovi a skladateli Victorovi
Smolskému, byl jsem překvapen, že okamžitě souhlasil
se vším, co jsem navrhoval. Prostě jsem se trefil. Záměk
Holešov mi pak nabídla ředitelka Zlín Film Office Mgr.
Magdaléna Hladká, které jsem svou vizi popsal. A v neposlední řadě výběr ovlivnila opět další z mnoha náhod
– skupina hrála na vyhlášeném hudebním festivalu Masters of Rock ve Vizovicích, takže už den po koncertu mohla
být od brzkého rána na lokaci k dispozici.

Město Holešov získalo před časem titul Filmová
obec. Tím se otevřela spolupráce s filmovou kanceláří Zlín
Film Office, a především šance k propagaci pro místní památky - mohou být využity v rámci filmových natáčení.
A tak se už stalo v průběhu letošního července:
v zámku natáčela powermetalová kapela Almanac, kterou v roce 2015 založil skladatel a kytarista Victor Smolski. Na tvorbě videoklipu se podílel Marek Dobeš, který
je scénáristou známého filmu Kajínek.
Marka Dobeše jsme se zeptali (nejen) na natáčení
v Holešově.
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Pokud vím, ještě nikdy jste netočil na Moravě.
Co vás s britsko-německo-běloruskou skupinou
ALMANAC svedlo do zámku Holešov, kde jste v létě
točili videoklip?
Slovy Carla Gustava Junga synchronicita. Došlo
k jejímu absolutnímu naplnění. Protože, jak jinak interpretovat události, které se odehrají v tomto pořadí: obdržíte zakázku natočit videoklip na budoucí titulní skladbu
nového alba. Aniž byste slyšel jediný tón nebo znal text,
napíšete scénář videoklipu, který pojednává o justiční
vraždě manžela hlavní hrdinky příběhu. V té chvíli jsem

Věděl jste, jaká je historie prostor, které jste si
na zámku vybral?
To pro mě byl šok. Jaká je pravděpodobnost, že si
pro natáčení příběhu lásky a zrady nevědomky najdete
místo, které nese jistou milostnou tragiku už ve své DNA.
Poslední dědička zámku, hraběnka Barbora Wrbnová,
se snažila svého milovaného, ale předčasně zesnulého
manžela vyvolat na spiritistických seancích. Což se jí stalo
osudným, protože komunistická moc její snahu využila
a odsoudila ji na tři roky vězení za protistátní činnost. Tolik
historie. Současnost se mi zapsala do paměti především
obrovskou ochotou všech zodpovědných osob, počínaje
místostarostou města Holešov, Ing. Radkem Doleželem,
přes ředitele zámku pana Pavla Chmelíka, provozního,
pana Jakuba Dorazína, až po kočího a majitele limuzíny
mezi historickými kočáry, pana Karla Loučku. Všem kolegům filmařům mohu zámek vřele doporučit, je citlivě zrekonstruován a já jsem se snažil, abychom nic nepoškodili
a vstřícnost kompenzovali zviditelněním města Holešova.
Takže jsme například znak Holešova umístili za herce ve
scénách se zasedáním soudního tribunálu.
Vy jste točil na více zajímavých místech. Mimo
jiné jste v bývalé věznici pracoval na klipu s Lucií Bílou a Kamilem Střihavkou podporující váš film coby
scenáristy – „Kajínek“. Jak se vám s Lucií pracovalo?

ROZHOVOR

citlivě a velkolepě. Takto si to zaslouží
Videoklip se jmenuje „Samota“, a protože „Kajínek“ byl velký a očekávaný film, tak v klipu nemohl
zpívat jen tak někdo. Navíc šlo o hudební motiv, který
zakončuje celý příběh filmu. Byla čest, že jsem se mohl
podílet na propagaci něčeho, co bylo pro režiséra a producenta „Kajínka“ Petra Jákla velmi důležité. Klip jsem
se rozhodl natáčet ve stejném interiéru, kde jsme točili
scény z vnitřní části věznice Mírov. Šlo o zrušené vězení
v Mladé Boleslavi. Musím smeknout před Lucií Bílou,
kterou jsme doslova celý den tyranizovali. Točilo se
někdy koncem září, v nevytopené věznici byla strašlivá
zima a my jsme navíc polili podlahu vodou, což je starý
osvětlovačský trik – vodou a světlem politá chodba se

Silné osobnosti mění svět. Díky jejich přítomnosti se dějí věci jinak, než za normálních okolností. Asi
to má něco společného s průnikem fotonu štěrbinou.
Před natáčením v průběhu pěti let, které jsem strávil
nad scénářem, prostudoval jsem o Jiřím Kajínkovi stohy
dokumentů - posudky psychiatrů, soudní spisy a setkal
se lidmi, kteří ho znali. Také jsem si s ním dopisoval. Ale
zásadní byly až návštěvy ve vězení, kde jsme s ním jeho
případ konzultovali během mnohahodinových seancí.
Kdybych to měl shrnout, to nejzákladnější na Jiřím je
jeho nezlomnost. Síla jeho vnitřního nastavení, která
mu umožňuje, aby i po deseti letech vězení vtipkoval
a byl svůj, aby ho vězení nezlomilo a nezměnilo. Právě

pak krásně leskne. Lucii jsme nutili, aby chodila po chodbě tam a zpátky, zpívala a pořádně se do toho pokládala,
a aby svůj zpěv skutečně prožívala. Při té práci nám vůbec nedošlo, že Lucie má dlouhé šaty, kterými prakticky
po celou cestu tam i zpět vytírá podlahu chodby. Tudíž
vždy na konci chodby, kam už naše kamera nedosáhla,
si Lucie Bílá musela šaty nadzvednout a její asistentka jí
je vyždímala. Přesto se nikdy nechovala jako namyšlená
hvězda a ani nenaznačila, že bychom si to měli rozmyslet
a naopak znovu a znovu interpretovala písničku. Se stejným nasazením pracovali všichni čtyři frontmani ze skupiny ALMANAC – sólový kytarista Victor Smolski, zpěváci
Andy B. Franck a David Readman a zpěvačka Jeannette
Marchewka. Už na Masters of Rock přijeli z koncertu,
v sobotu odehráli vystoupení ve Vizovicích a v neděli
jsme s nimi od rána do hluboké noci točili na zámku
i v jeho zahradě. Samotné přesuny z patra do patra byly
náročné a k tomu si připočítejme historické kostýmy, několikeré převlékání se i ostré pracovní tempo, při kterém
jsme museli natočit za den to, co se obvykle točí dvakrát
až třikrát tak dlouho.

tohle člověk očekává, když sleduje film o nějakém vězni: čeká, že ho najde nezlomeného, vždy rozhodnutého
utéct a bojovat za svoje očištění. V to člověk jako divák
doufá, a Jiří Kajínek takový prostě je. Proto jsem ani na
sekundu nepochyboval, že pokud se dostane jednoho
dne na svobodu, zcela bez problémů se začlení do fungování současného světa, i když mu bylo dovoleno projít
do něj štěrbinou až po tak dlouhých letech.

Při natáčení klipu pro Olympic jste pracoval
s naší nějvětší rockovou legendou Petrem Jandou, na klipu k filmu „Kajínek“ s pěveckou star
Lucií Bílou, a když jste psal scénář filmu samotného, potkal jste se několikrát s Jiřím Kajínkem
samotným. On je legenda svého druhu též. Jsou
mezi nimi nějaké podobnosti?

Natočil jste dva kultovní komediální horory.
Krátkometrážní „Byl jsem mladistvým intelektuálem“ a celovečerní „Choking Hazard“. Proč se
u nás točí tak málo žánrových filmů?
Chybí podpora. Kdybych s jejich scénáři přišel na
Fond kinematografie a řekl: „Dobrý den, já chci natočit
zombie komedii o hledání smyslu života, potřeboval
bych aspoň dva miliony,“ tak mě nejspíš shodí ze schodů. Na „Choking Hazard“ jsme se Štěpánem Kopřivou vydělávali psaním scénářů „Místa nahoře“ a spousta herců
,včetně Jaroslava Duška, Honzy Dolanského a Dády Patrasové, v něm hrála za jednu korunu. Donkichotů, kteří
by šli do takové anabáze, ale u nás moc není.
Při natáčení výjimečných filmů a klipů musí
jistě docházet k mnoha výjimečným situacím.
Které vám nesilněji utkvěly v mysli?
Asi to byl hlavně „Choking Hazard“. Můj první celovečerní film. Navíc jsme v něm chtěli mít Jaroslava Duška, Jana Dolanského, Ondřeje Neffa a v menší cameo roli

samotnou Dagmar „Dádu“ Patrasovou. V mnohém jsme
se jim museli – samozřejmě s vděčností a rádi – přizpůsobit, protože jak Jaroslav Dušek, tak Jan Dolanský,
byli v divadle hodně vytížení. Padlo rozhodnutí natáčet
přes noc. Navíc točit zombii komedii v noci, to si myslím,
je příznačný čas pro tento žánr. Samozřejmě to někdy
přinášelo situace, které jsou pro film dost náročné, ale
zpětně zábavné. Hned jedna z prvních – ti, kteří hráli
zombie myslivce neboli zombivce, měli make-upem
změněné obličeje k nepoznání, ohnilé, olezlé, slizké tváře. Protože v motorestu netekla teplá voda, rozhodli se
neodličovat ve studené vodě, ale že raději odjedou z motorestu neodlíčeni a odstranění make-upu že proběhne
samostatně doma. Hned první natáčecí den vzbudili
zděšení v nic netušících občanech, když se hromadně
vypravili povečeřet na blízkou benzínovou pumpu. Naráz vešlo minimálně sedm chlapů s ohnilými „ksichty“
v mysliveckých uniformách. Osádka pumpy ztuhla hrůzou a nevěděla, zda má začít křičet, nebo na nás zavolat
policii, nakonec to vyřešili druhou variantou. Následně
přijela policejní hlídka s hlášením, že se v Motorestu
Zálesák poprali nějací strašliví chlapi. Po čase si na nás
ale všichni zúčastnění zvykli a přišli jsme jim normální.
Ovšem tuto „seznamovačku“ jsme i tak trumfli. Poslední natáčecí den. Celý film končí tím, že Dáda Patrasová
přijíždí na tanku. V okamžiku, kdy vám před benzínovou
pumpu přijede skutečný tank z druhé světové války
a poručí si plnou nádrž nafty, tak si myslím, že to člověka
docela dost překvapí, i když už je zvyklý na ledasco.
Kdybych měl zmínit nějaké situace z natáčení videoklipu, tak začnu skupinou Olympic, která je nejblíže.
Protože jsme se snažili velkou většinu finančních prostředků od Supraphonu či firmy Bestia Petra Jandy dát
přímo na klip jako takový, tak jsem se rozhodl ho natáčet
ve svém vlastním bytě. Z natáčení klipu se už můj byt
nikdy nevzpamatoval. Vypadal, jako by v něm vybuchla atomová puma. Každý ví, že když si pozve filmaře do
bytu, obrátí mu ho vzhůru nohama, tak to prostě v naší
branži chodí. Já jsem to vnímal jako určité pokání za
to, že vždycky k někomu vpadnu a začnu mu soukromí
různě měnit pod záminkou dosažení nejlepšího uměleckého výsledku. Na Olympiku jsem si totéž způsobil sám
sobě. Šel jsem až tak daleko, že když bylo třeba vložit do
klipu něco z retro vybavení (ten byt byl po rodičích a pamatoval rok 68), třeba koberec, který by přesně pasoval
do období osmdesátek, tak jsem mu odpověděl, aby si
zašel do mé pracovny a odřízli si tolik, kolik si určitý záběr právě žádá.
Z bytu jsem se za několik měsíců odstěhoval. Snad
mne tato zkušenost naučila větší pokoře. Ale na to se
musíte zeptat všech těch skvělých lidí ze Zlin Film Office
a z radnice města Holešova, jestli jsem pokorným filmařem. Chci věřit, že duch hraběnky Barbory Wrbnové
přijal natáčení videoklipu ALMANAC s radostí, že zámek
Holešov bude mezinárodnímu publiku prezentován tak
citlivě a zároveň velkolepě, jak si zaslouží.
Děkuji za rozhovor,
Jana Rohanová
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Výsadkáři – veteráni z Holešova – Červené barety jsou pořád ZDE!

Holešov – Důkazem toho bylo i naše srpnové, již
tradiční, setkání ve staré škole v Žopech. Mělo tentokrát slavnostnější atmosféru než ta předešlá, která se
postupně konala v Dobroticích, Holešově a v Žopech.
Slavnostnímu rázu odpovídala i výzdoba sálu, kde dominoval vrchlík padáku - v podstatě náš symbol - spolu
s červeným baretem. Velmi vkusně působila i výstavka
fotografií ze všech minulých setkání, maketa „naší Anduly“ (letoun, ze kterého jsme nejčastěji skákali) a další
zajímavé vojenské doplňky.
„Slavnostní tabule“ a následný program podtrhl
význam tohoto setkání, protože jsme se již v přípravě
rozhodli společně oslavit 70. narozeniny každého člena
roty „C“. Jako ročník 1947 jsme nastoupili v roce 1966
do Holešova k výkonu základní vojenské služby. Myslím
si, že společná oslava sedmdesátých narozenin téměř
čtyřiceti bývalých výsadkářů z jedné roty (původně nás
bylo 60) v jednom termínu, na jednom místě a za účasti
kamarádů z ČR a SR (není to náhodou nějaký rekord?)
je důkazem toho, že jsme jako „Meče armády hrot“, a to
7. výsadkový pluk zvláštního určení VÚ 7374 rota C, byli
Holešov – Český svaz chovatelů Základní
organizace Holešov pořádá ve svém chovatelském
areálu v Holešově na Plačkově č. 607 výstavu
okrasných holubů, králíků, drůbeže a exotů.
Výstava se koná ve dnech 7. - 8. října 2017.
Pro veřejnost a děti bude výstava otevřena
v sobotu 7. 10. od 12 do 19 hodin, v neděli bude
otevřeno od 8 do 15 hodin. Děti mají vstup na výstavu zdarma.
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a jsme svým způsobem i doposud v dobrém slova smyslu
výjimeční.
Toto potvrdili i ve svých vystoupeních jak zástupci
vedení města Holešov, policejní školy Holešov, tak i celé
velení naší roty, které přišlo (někteří přijeli na kole)
v plné sestavě, což je také důkazem, že jsme byli a pořád
jsme jako výsadkáři – veteráni velmi dobří kamarádi, na
které bylo a je spolehnutí ve všech životních situacích.
Nikdy to nebyla prázdná slova - platí to doposud (viz
setkání s rodinami v uplynulých letech).
Následná volná zábava, fotografování s velkým
dortem apod. bylo důkazem toho, že i téměř po padesáti
letech, kdy jsme v Holešově v roce 1968 ukončili základní vojenskou službu, je neustále na co vzpomínat a tím
i udržovat kamarádské vztahy, které mezi nám i na vojně
vznikly a přetrvávají.
Naše vzpomínky na příštím setkání, které plánujeme na 21. srpen 2018, nebudou již tak v duchu oslav
našich narozenin jako letos, ale o to více jistě zdůrazní
naše chování a postoje k událostem ze srpna l968 nás,
bývalých výsadkářů - červených baretů z Holešova.

Všem „Modré nebe nad hlavou“
František Gult
příslušník roty“C“
člen KVV Holešov
Redakční poznámka: Statečná role holešovských
výsadkářů v roce 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy
okupovala tehdejší ČSSR a k holešovským kasárnám,
ve kterých tehdy sídlila elitní výsadkářská jednotka
československé armády, přijely sovětské tanky a chtěly
si vymoci vstup a naši výsadkáři je dovnitř přes riziko
ozbrojené srážky nepustili, je snad dostatečně známa.
Příslušníci roty C, o které je tento článek, navíc odešli
s plnou výzbrojí do nedalekých lesů, kde byli připraveni bojovat s okupanty – jako záloha, která by napadla
okupanty v případě střetu s posádkou a případně zajišťovala i další, speciální úkoly. Zásahem velení armády
k žádné ozbrojené akci nedošlo a rota se po třech dnech
vrátila do kasáren. Postoj velení pluku a tato akce, provedená rotou C, byly důvodem k rozpuštění pluku v následujícím roce.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ, PODZIM 2017
pro začátečníky i mírně pokročilé

cena 1400,- Kč/pár, zahájení v neděli 22. října 2017 v 18.00 hodin
SPOLEČENSKÁ HALA, SVČ - TYMY HOLEŠOV
Přihlášky do 10. října 2017, INFORMACE A PŘIHLÁŠKY V KANCELÁŘI SVČ TYMY
tel.: 573 396 928, 605 235 467,e-mail: vsetuly@centrum.cz, www.tymycentrum.cz
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Moravské děti z Holešova čekají koncerty nejen v Holešově, Zlíně,
ale i v japonském Tokiu

Holešov – Holešovský dětský sbor Moravské děti se svou sbormistryní Lenkou
Poláškovou se během letních prázdnin připravoval na několik nadcházejících sborových
koncertů a vystoupení s různorodým programem.
První program, který je určen pro všechny, kdo mají rádi pohádky a pohádkové
melodie, můžete vidět v neděli 24. 9. – a to v rámci festivalu MUSICA Holešov s názvem
„Z pohádky do pohádky“ na zámku v Holešově. V tomto pohádkovém projektu budou
účinkovat ještě další sbory – Zvonky ZUŠ Hulín, Smetana Hulín, Myši a myšáci SZUŠ
D-Music Kroměříž a orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Tento projekt
měli možnost slyšet posluchači před prázdninami v Hulíně i v Kroměříži, a vždy se setkal
s velkým úspěchem.
Další program, na který se Moravské děti v létě připravovaly, nás přenese do japonského Tokia (25. 10. – 3. 11.), kde navážeme na spolupráci z loňského roku s pěveckým
sborem Myojo Gakuen High School, kdy sbor koncertoval v Holešově a Kroměříži v rámci Japonských dnů v Holešově.
Letošní rok je rokem české kultury a je koncipován jako přehlídka českého výtvarného umění, filmů a hudby a je iniciován Velvyslanectvím ČR v Japonsku, aby japonské
veřejnosti poskytl informaci o ČR a její kulturní scéně. Moravské děti tak mají možnost
svými koncerty přispět a podpořit právě rok české kultury a předvést českou sborovou
tvorbu.
Na listopad chystáme nejen „magisterský“ koncert Olgy Michálkové, ale také prezentační setkání „Střípky z TOKIA“.
V neděli 3. prosince se můžete těšit na předvánoční koncert pro děti a jejich rodiče
v krásném prostředí Kongresového centra ve Zlíně, kde nás můžete slyšet v programu
Zapomenutý Mikuláš a zatoulaný zvoneček společně s Filharmonií Bohuslava Martinů
Zlín a DPS Zvonky Hulín. Vánoční koncert v Holešově se bude již tradičně konat na Štěpána – a to 26. prosince.
Za Moravské děti
Mgr. Jana Slovenčíková
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Zastupitelstvo podpořilo digitalizaci kina. Chybějící velké kino prozatím
nahrazují menší, jednorázové akce
Holešov – Slovy usnesení z dubnové schůze „Zastupitelstvo
města Holešova schválilo podání žádosti o dotaci Státního fondu
kinematografie na projekt digitalizace kina Svět.“ S mírným zpožděním oproti očekávání byla v půli května vyhlášena výzva Fondu
kinematografie. Holešov svou žádost následně podal v polovině
června. Výsledky rozhodování Fondu kinematografie mají být
k dispozici v druhé půlce září.
Zatímco se Fond kinematografie radí, probíhají v Holešově
nejrůznější promítací akce. Tyto náhražkové, či chcete-li návodné
akce, ukazují, že místní o pobavení v kině stojí. V červnu proběhlo
promítání filmu Drive v kinoklubu. V červenci se v rámci Festivalu
židovské kultury v synagoze promítaly dva celovečerní filmy a konala se jedna přednáška s projekcí. Srpen byl ve znamení dokonce

až
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1500,- Kč

čtyř filmů promítaných v zámecké zahradě kočovným Kinematografem bratří Čadíků.
Těšte se s námi na další kinoklub – na
začátku listopadu na vás čeká oscarový horor
Vymítač ďábla. Sledujte stránky iniciativy Holešovské kino: holesovskekino.joomla.com –
a žádné dění kolem kina vám neujde!
Michal Šuráň, iniciativa Holešovské kino

Inzerujte v Holešovsku.
Kontakt:
603 488 727

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
SŇATKY
Simona Polášková – Kroměříž
Martin Břeň – Kroměříž
Zuzana Teriaki – Holešov
David Bortl – Holešov
Zdeňka Solařová – Holešov
Jan Vašík – Holešov
Ilona Reimerová – Holešov
Miloslav Chejn – Mníšek
Pavla Dillenzová - Holešov
Miloslav Šefránek – Holešov
Klára Daněčková – Holešov, č. Dobrotice
Tomáš Hajda – Holešov, č. Dobrotice
Monika Hradilová – Holešov
Martin Hromada – Holešov
Iveta Kobylíková – Praha
Radovan Pekař – Praha
Petra Juráňová – Racková
Jakub Krejčí – Holešov
Tereza Klapilová – Kvasice
Petr Dujka – Zlín
Martina Pavelková – Žeranovice
Jan Dobeš – Žeranovice
Monika Lavičková – Holešov
Radek Hanousek – Holešov
Hana Svobodová – Holešov, č. Žopy
Milan Svoboda – Kvasice
Petra Hladišová – Holešov
Luděk Mikšánek – Rusava

Marie Malošíková – Rymice
Zbyněk Řihák – Žeranovice

Artur Sidorenko – Holešov
Sofie Barotová – Holešov, č. Tučapy

Lenka Brázdilová – Míškovice
Pavel Macák – Otrokovice

JUBILANTI

Michaela Heilandová – Tlumačov
Martin Vaculík – Otrokovice
Hana Turečková – Holešov, č. Žopy
Adam Novák – Ivanovice na Hané
Naděžda Marušáková – Holešov
Michal Loučka – Holešov
Jana Rygálová – Rataje
Tomáš Kostrbel – Hulín
Pavlína Navrátilová – Přílepy
David Hausknecht – Rymice
Pavla Kopečná – Chropyně
Michal Sehnálek – Otrokovice
Michaela Vařechová – Němčice
Jaroslav Geba – Němčice
Iveta Kalčáková – Hošťálková
Martin Vaculík – Zlín
Pavlína Irovská – Bystřice pod Hostýnem
Jan Bukovjan – Holešov
Erika Kutrová – Jankovice
Václav Hlobil – Holešov
Blanka Bojčovska – Otrokovice
Radek Císař – Lubná
Eliška Viznerová – Holešov
Jan Koláček – Holešov
Eliška Pospíšilíková – Holešov
Jan Vaňhara – Holešov
Veronika Jakšíková – Rakov
Jiří Daňhel – Vítonice
NAROZENÍ
Markéta Beňová – Holešov,
č. Žopy
Denis Rakaš – Holešov
Filip Fuksa – Holešov
Jakub Trojan – Holešov
Karolína Bzonková – Holešov
Samuel Bosák – Holešov
Teodor Plhal – Holešov

Milada Zelinková – Holešov
Libuše Pokusová – Holešov
Marie Kolaříková – Holešov
Františka Kalusová – Holešov
Rudolf Osoba – Holešov
Jaromíra Stolářová – Holešov
Hedvika Šišková – Holešov
Josef Pospíšil – Holešov
Milada Caletková – Holešov
Marie Kučová – Holešov
Drahoslava Valkounová – Holešov
Marie Zatloukalová – Holešov, č. Dobrotice
Miroslava Dohnalová – Holešov
František Smítal – Holešov
Stanislav Inquort – Holešov
Marie Kuchtová – Holešov
Marie Vojáková – Holešov
Karla Kuldová – Holešov
Jana Řikovská – Holešov
Jaromír Kopřiva – Holešov
Květuše Brožová – Holešov
Zdeněk Bártek – Holešov
Emilie Mlčáková – Holešov
Jana Turečková - Holešov, č. Žopy
Ludmila Dujková – Holešov
Miloslav Novák – Holešov
Dalibor Zbořil – Holešov
František Bakala – Holešov
Ivan Macůrek - Holešov
ÚMRTÍ
Božena Martinů – Holešov
Miloslava Sklenářová – Holešov
Pavel Úrubek – Holešov
Edith Poláková – Holešov
Jan Sladký – Holešov
Drahomíra Mádrová – Holešov
Luděk Slovák – Holešov
Jaroslava Bambásková – Holešov
Vlasta Pokorná – Holešov
František Gaja – Holešov
František Daněk – Holešov
Milada Pecinová – Holešov
Marie Kučerová – Holešov
František Krajcar – Holešov
Josef Zaoral – Holešov
Jiřina Škrdlová – Holešov
Jindřiška Homolová – Holešov
Připravila:
J. Medková
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19. ročník Čmelák model show - SUPER

Holešov – Ve dnech 12. - 13. srpna 2017 proběhl
již 19. ročník Čmelák model show, který byl pojat jako
generálka na 20. ročník. Poprvé byly v Holešově k vidění
modely o váze vyšší jak 20 kg, a to nejen na stojánce, ale
i v letu. Raritou byl letoun Zlín 526 AFS, který váží 90 kg
a svým provedením je k nerozeznání od skutečné předlohy. Jeho majitel Zdeněk Hůlka ho po obloze vodil tak,
že laik nemohl poznat, zda se jedná o model či skutečné
letadlo. Dále byly k vidění makety větroňů v měřítku 1:2
Jindry Stejskala z Rokycan, které jsou schopny impozantní akrobacie. Umění pilotů při rozpětí modelu, které
se blíží 10 m, je neskutečné. Kdo přišel, určitě nezaváhal,
a kdo zaváhal, má možnost uvidět tyto unikátní modely
na příštím – jubilejním 20. ročníku Čmelák model show.
Neméně zajímavé bylo vidět v chodu také motory
firmy Fialamotors, které byly předváděny přímo na modelářské ploše. Návštěvníci měli možnost vidět takové
rarity, jako sedmiválcový hvězdicový motor o obsahu
800 cm3 a celý jejich výrobní program od motoru o obsahu 60 cm3 až po již zmíněnou osmistovku.
Celé akce se zúčastnilo 58 pilotů z celé republiky a Slovenska, a bylo k vidění více než 80 modelů.
O občerstvení se postarala holešovská firma JOSPO na
vysoce profesionální úrovni.
Za uspořádání této celorepublikově významné akce
je nutno poděkovat především Městu Holešov v čele
s panem starostou Mgr. Rudolfem Seifertem, který nad
ní převzal záštitu, a sponzorům akce Městu Holešov, Elko
e.p. Holešov, Trachea Holešov, SM-KOSPOL Holešov, Tacl
Holešov, Fiala Transport, Gergel Holešov, JOSPO Holešov,
Fly Henry Rožnov pod Radhoštěm, Fiala Motors a Fiala
Propellers, S+H Elektromontáže Holešov a všem členům
LMK Čmelák p.s. Holešov, kteří se na přípravách této akce
podíleli, a středisku volného času TYMY Holešov, které se
postaralo o naše nejmenší.
Děkuji také všem divákům, kteří nás navštívili
a podpořili příspěvkem v dobrovolném vstupném. Těšíme se na Vás na jubilejním 20. ročníku v roce 2018.
Ing. Miroslav Polášek
předseda LMK Čmelák p.s. Holešov
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VÝROČÍ, KULTURA

VÝROČÍ - ŘÍJEN
3. 10. 1952 Zemřel ČERVINKA, Inocenc Ladislav. archeolog, stálý konzervátor Archeologického ústavu pro oblast Moravy, redaktor časopisu Pravěk, numizmatik. V rámci Vlastivědy moravské vydal dílo „Morava za pravěku“. Z další tvorby: „Slované na Moravě a říše Velkomoravská“, „Pravěk zemí českých: úvod do archeologie pravěké, předvěké
a historické“. (* 1. 2. 1869 v Břestu) - 65. výročí úmrtí
10. 10. 1857 Narodil se PECK, Eduard, řídící učitel, archeolog, numizmatik, botanik, sběratel lidových pohádek, vlastivědný pracovník, přispíval do Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně, studoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, učitelský ústav absolvoval v Brně. Za učitelského působení
v Holešově (1888-1893) zpracovával a v Domaželicích u Dřevohostic dokončil své nejcennější dílo „Lid na Vizovicku“. V Holešově uspořádal již v roce 1889 výstavku
starožitností, vedle toho prováděl ve vesnicích na Holešovsku archeologické výzkumy. Po usilovném studiu pramenů vydal roku 1892 u Lamberta Klabusaye v Holešově „ Okresní hejtmanství holešovské“, popisující soudní okresy Holešov, Vizovice a Bystřice pod Hostýnem. Prostudoval a uchoval písemnou pozůstalost bratrského kazatele Mikuláše Drabíka. Sborník „Upomínka na národopisnou a průmyslovou výstavu v Holešově roku 1893“ obsahuje Peckovy závažné studie o lidovém
kroji a jiných tématech. Po jeho smrti byly vydány rukopisy „Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými“ a „Valašské národní pohádky z Vizovic“
(† 23. 1. 1931 v Praze) – 160. výročí narození
24. 10. 1992 Zemřel JOKL, Jan, sbormistr Podhoranu. Učitel chlapecké školy v Holešově. Zde založil chlapecký pěvecký sbor, se kterým slavil i celostátní úspěchy. Od roku 1936 člen
a sólista Pěveckého sdružení moravských učitelů. Sbormistr ženského sboru Podhoran, úspěšný cvičitel v Sokole. Poslední léta své pedagogické činnosti prožil v Brně.
(* 3. 8. 1916 v Liboši) - 25. výročí úmrtí
29. 10. 1892 Zemřel ve Vídni WOLF, Gerson, pedagog, publicista, historik. Narodil se v holešovské židovské obci. Vzdělán v hebrejském jazyce a židovském náboženství.
1836 odešel do Mikulova, kde pokračoval ve studiu talmudu. O tři roky později odchází do Vídně, na univerzitě studuje pedagogiku, filozofii a novodobé jazyky. 1852
získává doktorát z filozofie. Přijímá místo na škole pro židovské dívky, později se stává asistentem náboženství na státní průmyslové škole ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. Zasazoval se i o školní reformu, obhajoval eliminaci náboženské výuky ve veřejných školách. 1854 byl jmenován rabínem židovské komunity ve Vídni. Bádal ve
vídeňských archivech, bibliografie jeho prací o židovských dějinách čítá na 200 titulů. Napsal dějiny Židů v Rakousku, monografie „Die alten Statuten der jüdischen
Gemeinden in Mähren“, „Ferdinand II. und die Juden“. (*16. 7. 1823 židovská obec Holešov) – 125. výročí úmrtí
30. 10. 1932 Narodil se NOVOSAD, Josef, PhDr. Učil na ZŠ ve Valašské Bystřici, Horním Újezdě a Všetulích. Dálkově vystudoval pedagogickou fakultu Olomouc, obor čeština – němčina,
na FF v Brně pak španělštinu a ruštinu, kde také v roce 1981 získal doktorát filozofie. V letech 1964 – 1973 působil jako pedagog ve Studijním středisku Univerzity
17. listopadu v Holešově, kde učil češtinu zahraniční studenty. Podílel se na zpracování učebních textů a učebnic, zejména „Čeština pro cizince, nástavbový kurz“. Poté
působil ve Vizovicích, Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Poslední desetiletí jeho pedagogické činnosti patřilo Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, kde
vyučoval češtinu, ruštinu, němčinu a dějepis, vedl dopisovatelský kroužek studentů a kroniku školy. Snažil se zachycovat život lidí pod Kelčským Javorníkem, v podhůří
milovaných Hostýnských vrchů. Psal články do periodik, jako jsou Zpravodaj města Holešova, Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Archivní sborník Kroměříž. Ve „Studiích Muzea Kroměřížska“ vyšlo v roce 1986 jeho „Nářečí Podhradní Lhoty a Rajnochovic“. - 85. výročí narození.

Martinická Omladina se zúčastnila krajských Dožínek v Kroměříži

Holešov – Dožínky jsou jednou z nejstarších lidových tradic. Jejich smyslem je oslava sklizně obilí, která zajišťovala obživu na další období a poděkování za štědré dary
poskytnuté přírodou. Nebylo tomu jinak ani letos a v Kroměříži se ve dnech 18. - 20. 8. 2017 konaly již tradičně dožínky Zlínského kraje. Dvoudenní program dožínek vrcholil v sobotu průvodem městem, kterého se zúčastnili krojovaní z Hané, Slovácka a Valašska. Průvod, který vyšel z Komenského náměstí, se nesl v podobě lidové veselice
s bohatým doprovodným programem. Na této kulturně-společenské akci nechyběla ani Martěnská Omladina, která se jako jedna z mála pozvaných souborů představila
se svým pásmem s názvem Přijeli jsme za Vámi, abychom Vám zatančili a zazpívali. Tohoto vystoupení se zúčastnila malá Omladinka, což jsou děti s maminkami, které
jistě potěšily svým dětským šarmem nejedno oko přítomného diváka. 
VO

září 2017 | 21

HISTORIE

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY OBČANŮM HOLEŠOVA
Holešov – Na začátku tohoto roku navrhl náš
spolek Radě města Holešova zhotovením a vhodným
umístěním pamětní desky připomenout osudy a hrdinství občanů Holešova, kteří v době okupace za 2. světové
války sloužili a bojovali v řadách Britského královského
letectva (Royal Air Force – RAF). Rada a zastupitelé
města náš návrh schválili a vyčlenili finanční prostředky
na její zhotovení a slavnostní odhalení. Jménem našeho
spolku bych chtěl za to představitelům města Holešova
poděkovat.
Na pamětní desce budou připomenuta jména šesti
občanů Holešova, z nichž tři se v Holešově narodili, dva
se do Holešova v dětství přistěhovali a jeden se do Holešova přistěhoval po válce. Jsou to:
plukovník ve výslužbě Karel Bednařík, palubní střelec
a navigátor 96. a 68. (britské) perutě RAF;
podplukovník ve výslužbě Jan Haina, palubní střelec
a radiotelegrafista 311. (československé) perutě RAF;
major ve výslužbě Josef Hrůza, příslušník československého výcvikového střediska RAF;
podplukovník ve výslužbě Jaroslav Chmelík, pilot 310.
(československé) perutě RAF;
plukovník in memoriam Robert Osenský, pilot 312.
(československé) perutě RAF;
plukovník ve výslužbě Karel Valášek, pilot 310. a 313.
(československé) perutě RAF.
Slavnostní odhalení pamětní desky se bude konat
v sobotu 11. listopadu 2017 ve Smetanových sadech,
a pamětní deska bude umístěna na 1. základní škole,
kam všichni v dětství chodili, kromě Jaroslava Chmelíka,
který se do Holešova přistěhoval až po válce. Program
slavnostního odhalení se připravuje.
Věříme, že představitelé města, spolky a občané
Holešova a okolí se v hojném počtu zúčastní tohoto pietního aktu a vzdají tak čest jejich památce.
Ing. Jan Dúbravčík
předseda Vlastivědného kroužku Holešov

1939 vystoupil v Polsku z vlaku. Na bývalém československém konzulátu v Krakově se přihlásil do československé zahraniční armády. Po krátkém pobytu ve výcvikovém táboře v Bronovicích odjel na lodi Kostelholm do
Francie. Musel podepsat pětiletý závazek do francouzské
cizinecké legie a na konci srpna se nejdříve hlásil v jejím
shromažďovacím táboře v Marseille a odtud odjel lodí
do Sidi Bel-Abes u Oranu v Alžíru. Po přepadení Polska
nacistickým Německem byl 23. září 1939 propuštěn z cizinecké legie a odplul zpět do Francie.

Po několika měsících žalářování byli manželé Bednaříkovi propuštěni na amnestii. Po návratu do Holešova
se formálně znovu sezdali. Později spolu vychovali tři
děti. Karel Bednařík musel ale pracovat v dělnických
profesích a do Anglie se za svými spolubojovníky mohl
podívat až v roce 1981.

Ve výcvikovém táboře československé armády
v Agde byl Karel Bednařík přidělen k 1. pěšímu pluku,
u kterého absolvoval v poddůstojnické škole spojovací
kurz. Po jeho ukončení byl přidělen k telegrafní rotě 2.
pluku. Od 10. června 1940 byl s plukem nasazen při obranných bojích na řece Marně jako spojař štábu pluku.
Po ústupových bojích se v přístavu Sete na jihu Francie
nalodil na loď Rod el Farag a na ní odplul 28. června do
Velké Británie.

Za svoji službu v britském královském letectvu obdržel 4x Čs. válečný kříž 1939, 3x čs. medaili Za chrabrost
před nepřítelem, čs. medaili Za zásluhy I. stupně, čs. vojenskou pamětní medaili „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se štítkem Francie a Velká Británie).
Ve Velké Británii byl vyznamenán medailí The 1939–45
Star, Air Crew Europe Star, Defence Medal, Atlantic Star
a War Medal 1939-45.

Po vylodění v přístavu Liverpool se 21. září 1940
přihlásil do dobrovolnické zálohy britského královského letectva (RAF). Po tříměsíčním pozemním kurzu
palubního radiotelegrafisty zahájil letecký výcvik na
letounech De Havillant Dominie. Na konci prosince 1940
byl zařazen do výcviku palubního střelce na letounech
Fairey Battle a 14. května 1941 zahájil první operační
turnus u 96. (britské) noční stíhací peruti na letounech
Defiant na funkci radiotelegrafista-palubní střelec. Od
14. září byl přeložen k 68. (britské) noční stíhací peruti,
kde létal na letounech Beaufighter na funkci navigátor-palubní radarový operátor. V únoru 1943 ukončil první
operační turnus a po dovolené působil u výcvikových
perutí jako instruktor.
Od února 1944 zahájil svůj druhý operační turnus,
opět u 68. perutě, která se v červnu 1944 přezbrojila na
letouny Mosquito a zapojila se do ochrany vojsk při vyloďovací operaci ve Francii. Během druhého turnusu přežil
Karel Bednařík dvě vážné havárie. Dne 20. dubna 1945
byla 68. peruť rozpuštěna a Karel Bednařík byl přeložen
k čs. výcvikovému středisku (depod) v Cosfordu. Válku
ukončil v britské hodnosti Warrant Officer a československé hodnosti rotmistr.

Krátké životopisy občanů Holešova v RAF:
Karel Bednařík se narodil 19. prosince 1920 v Holešově, U potoka č. 93, pokrývači Leopoldu Bednaříkovi a jeho ženě Marii, rozené Pospíšilové. Po vychození
obecné a měšťanské školy v Holešově se začal učit klempířem u firmy Sobota, současně navštěvoval pokračovací
kovodělnou školu, kterou ale pro nemoc nedokončil.
Nastoupil do práce u firmy Buchinger, v roce 1939 krátce
pracoval u firmy Thonet-Mundus v Holešově. Po okupaci
Československa se z nouze přihlásil na práci do Německa
a pracoval na stavbách v tehdejším východním Prusku
v Konigsbergu. Na podzim se rozhodl, že odejde do
zahraničního odboje a při návratu z dovolené 4. srpna
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Do vlasti se Karel Bednařík vrátil 4. srpna 1945 na
palubě letounu Liberator 311. bombardovací peruti. Dne
1. ledna byl povýšen do hodnosti podporučíka, to už ale
byl rozhodnut z armády odejít. V březnu 1945 se vrátil
do Holešova, kde pracoval jako vedoucí kina, později
jako obchodní zástupce firmy Hubner. Po únoru 1948
byl vyhozen ze zaměstnání, rozhodl se proto emigrovat.
V březnu 1948 se v holešovském farním kostele tajně
oženil s Andělou Hejníkovou a vzápětí se společně vydali
na cestu. Přechod státní hranice u Aše byl ale vyzrazen
státní bezpečnosti a manželé Bednaříkovi byli zatčeni.
Při zatýkání na hranici byl zastřelen holešovský kaplan
P. Vojtěch Rygal z jejich skupiny.

V roce 1991 byl Karel Bednařík rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Zemřel 26.
února 2011 v Centru pro seniory v Holešově.

Životní osudy Karla Bednaříka jsou podrobně popsány v knize „S andělem strážným na zemi i ve vzduchu“ od kolektivu autorů.
Jan Haina se narodil 2. května 1919 jako Jan Hein
v rodině tiskárenského strojmistra Jana Heiny a jeho
manželky Kamily Heinové, rozené Škubalové, v Holešově, Palackého třída č. 513/26. Příjmení Hein si změnila
rodina na Haina v roce 1945. Jeho otec byl ve 30. letech
místostarostou Holešova. Měl mladší sestru Kamilu,
později provdanou Ševčíkovou.
Po vychození chlapecké obecné školy v Holešově
chodil od roku 1930 do osmiletého reálného gymnázia v Holešově. Po okupaci zbytku Československa 15.
března 1939 se rozhodl odejít do zahraničního odboje.
Dne 19. června 1939 odmaturoval a už 1. července 1939
překročil nové hranice do Polska a 2. července se prezentoval na bývalém československém konzulátu v polském
Krakově. Po několika dnech byl umístěn do blízkého
tábora v Malých Bronovicích a odtud byl transportován
do polského přístavu Gdyně, odkud 29. července 1939
odplul lodí Chrobry do Francie.
Na základě závazku vstoupil Jan Haina do francouzské Cizinecké legie, ale do jejího výcvikového střediska
v Marseille nenastoupil. Dne 2. ledna 1940 se hlásil ve
výcvikovém táboře československé armády u města Agde
na pobřeží Středozemního moře. Zařazen byl do 2. pěšího
pluku, kde vykonával funkci účetního. Na jaře 1940 byl
odeslán k 3. pěšímu pluku do poddůstojnické kulometné
školy, a poté se vrátil zpět ke 2. pěšímu pluku.
V červnu 1940 byl 2. pluk nasazen do ústupových
bojů u města La Ferté-sous-Jouarre na řece Marně. Jan
Haina při ústupu od řeky Loiry ztratil kontakt se svojí rotou a s malou skupinou vojáků ustupoval do města Bordeaux. Po marném čekání na svůj pluk uprchl Jan Haina
pěšky do Agde a po dvou dnech do Marseille. Poslední

HISTORIE
lodě ale z přístavu odpluly 27. června a to Jan Haina nestihl. Rozhodl se přejít přes Španělsko do Portugalska,
odkud se chtěl přeplavit do Velké Británie. Po překročení
francouzsko-španělských hranic byl ale s ostatními vojáky ze skupiny ve městě Figueras zajat a odeslán do
koncentračního tábora Miranda de Ebro.
V koncentračním táboře Miranda de Ebro strávil
Jan Haina v těžkých podmínkách více jak dva a půl roku.
V lednu 1943 se generál Franco rozhodl tábor zlikvidovat
a internované vězně postupně propustil. Jan Haina byl
propuštěn 15. března 1943 a přes Madrid odcestoval na
britský Gibraltar. Odtud lodí Santa Rosa odplul začátkem
června do Velké Británie.
Dne 17. června 1943 se hlásil u Náhradního tělesa
čs. branné moci v Leamington Spa, kde byl přijat znovu
do československé armády.
Dne 2. února 1944 byl Jan Haina odvelen na základnu RAF v Cosfordu, kde absolvoval výcvik palubního
radiotelegrafisty a pozemní výcvik palubního střelce. Od
16. července pak prochází leteckým výcvikem palubního střelce na základně RAF v Castle Kennedy ve Skotsku
na letounech Avro Anson a Vickers Wellington. Výcvik
ukončil 9. září 1944. Od 26. listopadu 1944 je četař Jan
Haina převelen k operačnímu výcviku k No. 111 Operational Training Unit v Nassau na Bahamských ostrovech,
kde létal a cvičil se na funkci palubního radiotelegrafisty
a palubního střelce na letounech B-25 Mitchell a B-24

Liberator. Operační výcvik ukončil 14. dubna 1945 a od
12. května 1945, tedy už po skončení války v Evropě, byl
Jan Haina přidělen k 311. československé bombardovací
peruti.
Četař Jan Haina se vrátil do vlasti na palubě Liberatoru v srpnu 1945. Až po návratu do vlasti se dověděl,
že se jeho otec musel celou válku skrývat před zatčením
a matka a sestra byly uvězněny v internačním táboře ve
Svatobořicích u Kyjova až do konce války. Naštěstí rodina
válečné útrapy přežila.

ztratila kontakt. V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě. Zemřel
10. dubna 1992 v Praze. Jan Haina byl za službu v československé zahraniční armádě vyznamenán Československou vojenskou pamětní medailí „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se štítkem Francie
a Velká Británie), Československou medailí „Za chrabrost
před nepřítelem“ a Československou vojenskou medailí
„Za zásluhy“ I. stupně.
Dokončení v příštím čísle Holešovska

Od listopadu 1945 byl Jan Haina zařazen k Letecké
dopravní skupině v Praze-Ruzyni jako palubní radiotelegrafista. Na začátku ledna 1946 podepsal závazek ke
službě v československé armádě na šest let a 18. července 1946 se Jan Haina stal důstojníkem z povolání.
V srpnu 1946 se oženil se slečnou V. Hruškovou a sloužil
u Dopravního leteckého pluku v Praze–Kbelích na funkci
palubního radiotelegrafisty a výpravčího důstojníka.
V roce 1948 se mu narodil syn Jan. Po únoru 1948 je ale
jako „zápaďák“ z politických důvodů hodnocen jako nevyhovující pro službu v armádě a 1. listopadu 1949 byl
předčasně propuštěn z armády.
O dalších životních osudech Jana Hainy toho mnoho nevíme. Po propuštění z armády pracoval nějaký čas
jako horník v uranových dolech v Příbrami. Později, až do
důchodu, pracoval jako dělník v ČKD Praha. V polovině
padesátých let se manželství rozpadlo a rodina s ním
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VLASTIVĚDA

Rekord v návštěvnosti vlastivědných akcí dosažen!
Holešov – Už řadu let se Vlastivědný kroužek Holešov zúčastňuje celoevropské akce Dny evropského
dědictví, v rámci které jsou po celém našem kontinentě
zpřístupňovány normálně nepřístupné památky či jejich
části, a to zdarma. V Holešově to většinou řešíme formou
vycházek po zajímavých pamětihodnostech, většinou
těch, které stojí mimo hlavní turistické trasy. V letošním roce se ke Dnům evropského dědictví 2017 přihlásil
Vlastivědný kroužek Holešov „Prohlídkou holešovských
historických sklepů“. Téma jistě zajímavé a trošku i dobrodružné. Proto organizátoři očekávali značný zájem
návštěvníků, jejichž počty v minulých ročnících kolísaly
kolem 20 – 30 osob. Ale ono nedělní odpoledne 10. září
přišlo k farnímu kostelu neuvěřitelných 167 zájemců
o holešovské podzemí!!!! Tím byl dosažen zcela nezpochybnitelný rekord všech vlastivědných akcí pořádaných
v Holešově – tolik lidí se ještě nikdy nesešlo! Obrovský
počet zájemců byl velmi potěšující, ale samozřejmě organizačně se vše zkomplikovalo – do stísněných prostor
sklepů na náměstí, které tvořily velkou část prohlídkové
trasy, se toto množství prostě nemohlo vejít. Kapacita
sklepů měšťanských domů je zhruba 20 osob, takže organizátor akce O. Machálek musel operativně organizovat
z přítomných skupinky po oněch 20ti lidech, které postupně vcházely do sklepení, aby si zde vyslechly výklad
K. Bartoška – na jeden sklep tedy připadlo zhruba 8 skupin, které se zde vystřídaly. Průvodce se ale snažil podat
největší objem informací před jednotlivými objekty pro
všechny zájemce najednou, což u kolemjdoucích vyvolávalo představu putujícího tábora lidu či demonstrace.
Ale náplň prohlídky byla zajímavá a snad stála za to
čekání, kterému byli účastníci podrobeni do doby, kdy na
jejich skupinku přijde řada. Prohlídka začala prohlídkou
sklepení v budově fary, která stojí na svém místě minimálně od počátku 14. století. I když vlastní farní budova
prošla zcela zásadní přestavbou, nebo spíš rekonstrukcí
v roce 1805, sklepy jsou vesměs původní – kamenné zdivo jejich stěn je jistě středověké, tedy gotické. Sklepy byly
snad původně zastropeny dřevěnými trámy, ty byly ale
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v barokní době nahrazeny cihlovými klenbami – zřetelně
je vidět napojení těchto kleneb na staré zdivo na spáru,
tedy bez provázání. Farní sklepy končí několik metrů před
uliční frontou fary – její budova se tedy zřejmě v průběhu věků poněkud „posunula“ dopředu. Fara ale skrývá
nejedno tajemství – zatímco současné, přístupné sklepy
jsou umístěny nalevo od vjezdu, napravo od vjezdu do
budovy jsou zřejmě další, nyní již nepřístupné, zazděné
sklepní prostory, ze kterých možná vede podzemní chodba k budově kostela.
Další zastávkou prohlídky byl dům č. p. 4 na náměstí
Dr. E. Beneše. Musíme poděkovat majitelce domu, Ing.
Friedlové, pocházející ze starého holešovského rodu Lusarů, že tuto prohlídku umožnila. Dům, který je kulturní
památkou, obsahuje především unikátní pozdně gotický
portálek v průjezdu – je složitě tvarovaný - na rozdíl od
zbytků obdobných gotických portálků ve sklepeních holešovského zámku, které jsou velmi jednoduché. Portál
uzavírají sice později umístěné, ale také velmi staré,
snad gotické plechové dveře, snýtované z malých kousků
tehdy velmi drahého železného plechu. Sklepy domu ve
vyšší poloze jsou typickými sklepy staré gotické parcelace, kdy holešovské náměstí tvořily úzké domovní parcely
s domy obrácenými do ulice užším průčelím. Ty byly až
později spojeny, takže nynější domy jsou vlastně „sestaveny“ ze 2 – 4 starých gotických parcel. Spodní sklep ale
vede podél současného průčelí domu (tedy kolmo na
průběžné sklepy), navíc je umístěn ne pod domem, ale
pod chodníkem – nad ním tedy bylo zřejmě v této části
náměstí podloubí, které bylo později ubouráno. Ostatně,
tyto podélné sklepy byly zřejmě vzájemně propojeny, což
nechalo vzniknout domněnkám o rozsáhlých podzemních chodbách pod Holešovem…
V současnosti mediálně nejslavnější rohový dům
č. p. 26 byl navštíven jako třetí. Oproti domu č. p. 4
je do jeho tělesa zabudováno podloubí, jehož oblouk je
dokonce v chodbě zřetelně vidět. Pod podloubím v tomto
domě nebyl zbudován sklep, takže poslední sklepní místnost končí opět několik metrů před uliční frontou domu.

No a samozřejmě největší vzácnost domu – evropsky
unikátní trámový strop v poslední sklepní místnosti tvořený dubovými trámy, které byly pokáceny v letech 1480
– 1482, tedy ještě před objevením Ameriky Kryštofem
Kolumbem! Trámy jsou zaklopeny pískovcovými plochými kameny (to z důvodu protipožární ochrany) a na jednom z trámů je nápis hlinkou, pořízený zřejmě na konci
17. století, který hlásá „Oroduj, svatý Libore, za nás“ (sv.
Libor je patronem pilné práce). Takto staré sklepy se sice
asi zachovaly i v jiných domech na náměstí (např. právě
na faře), ale jejich rovněž asi původně trámové stropy
byly později nahrazeny klenbami, takže tento sklep je
jediný, který lze díky těmto trámům přesně, tzv. dendrochronologickou metodou, datovat.
Prohlídka potom skončila ve sklepeních holešovského zámku, které vlastně umožňují exkurzi i do jeho předchůdců – gotické tvrze, hradu a renesančního zámku. Ve
sklepě pod křídlem se současným hlavním vstupem do
zámku (ten původní byl v křídle obráceném ke kostelu
sv. Anny) se zachovaly velké zbytky gotické hradní architektury včetně jednoho druhotně použitého ostění dveří
(se zachovanou středověkou kamenickou značkou) a jednoho na původním místě zachovaného jednoduchého
dveřního pískovcového oblouku s okosenou hranou, tady
pozdně gotického vstupu do středověkých suterénních
prostor. V rohu sklepů svíraných křídlem s hlavním vchodem a křídlem vedoucím k pivovaru se pak zachovala
unikátní mohutná zeď snad rizalitu renesančního zámku, který vystupoval ze hmoty starého hradního paláce.
A ve sklepě křídla, směřujícího ke sv. Anně, je pak jasně
zřetelný pozůstatek zdi starého hradu, která se zhruba
uprostřed hlavní místnosti New Drive clubu stáčí v pravém úhlu na jih, jak zakončovala hradní budovu.
Prohlídka vedoucí nazpět přes sedm století doufáme návštěvníky obohatila. Samozřejmě jejich obrovský
počet nasadil dalším vlastivědným akcím laťku hodně
vysoko – doufejme, že tak velký zájem o skvělou historii
našeho města bude pokračovat!!!
Karel Bartošek

SPORT

Sfk elko holešov - DOSAVADNÍ výsledky podzim 2017
Krajský přebor – MUŽI A
Holešov - Bystřice pH 2:1 (0:1) 59. Číhal, 81. Roubalík – 45.Berky
Juřinka – Holešov
3:1 (1:1), 37. Lušovjan, 65.,
75. Fojtášek - 34. Zakopal T.,
Holešov - V. Karlovice 2:1 p. (0:0), 86. Číhal - 80. Škrobák,
Provodov – Holešov
3:2 p. (1:2), 42. Huťka, 65. Kroča – 19. Polomík, 44. Chudárek
Holešov – Boršice
0:2 (0:1)
Holešov – Rožnov pR 4:0 (2:0) 20. Číhal, 25. Číhal,
47. Číhal, 49. Číhal,
OKRESNÍ PŘEBOR – MUŽI B
Holešov – Loukov
8:1 (3:0) 4., 40. Kadlčík, 9. Hlobil, 68., 73., 90. Šuba, 74.,85.
Kotas – 80. Konečný,
Záhlinice – Holešov
0:2 (0:1), 12. Hasala, 51. Leško
Holešov – Zdounky
2:1 (1:1), 1. Menšík, 64. Marek
- 27. Kyrcz.
Mrlínek – Holešov
0:1 (0:0), 56. Zakopal L.
Holešov – Chropyně B 3:2 (1:2) 20. Šuba Benedikt,
68. Marek Lukáš, 89. Zakopal
Ladislav - 8. Štěpánek, 40.
Menšík M.,
Holešov – Lubná
2:0 (0:0) 64. vlastní, 90. Hlobil

Holešov - Loukov
Žeranovice – Holešov

4:1
2:18

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „B“
Holešov – Němčice
17:2
Sp. Hulín – Holešov
9:4
Holešov – Pravčice
11:3
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
Žálkovice – Holešov
6:10
Zborovice – Holešov
3:17
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „B“
Holešov – Prusinovice 7:5
Holešov – Sp. Hulín
11:11

KRAJSKÝ SOUTĚŽ SK. A – DOROST
Újezd – Holešov
1:0 p.
Holešov – Kelč
2:4 (0:2) 46. Malčík,72. Karol,
Chropyně – Holešov 2:3 p. (1:0), 35. Dostálík,
67. Voříšek - 47. Paštěka,
51. Daďa,
Holešov – V. Karlovice 3:0 (1:0), Daďa, Karol, Blažek
Holešov - Val. Klobouky 2:1 (1:1) p.3:1 Karol - Kostka
Fryšták – Holešov
0:4 (0:3) 12.Úlehla,15. Malčík,
24. Malčík,48. Heryán,
KRAJSKÝ PŘEBOR – ST. ŽÁCI
Přeloženo
Holešov – Baťov
1:3 (0:2) 45. Chytil Radim - 17.
Guřan Erik, 26. Guřan Erik, 55.
Štefka Ondřej
Holešov – Rožnov pR 0:1 (0:0) 50. Malina,
KRAJSKÝ PŘEBOR – ML. ŽÁCI
Přeloženo
Holešov – Baťov
8:1 (4:0) 9. Hrňa Vojtěch, 24.
Zdráhal Martin, 28. Daďa Jakub, 35. Zdráhalová Helena,
53. Kuba David, 55. Ševčík Jiří,
59. Kolář David, 21. Sigmund
Michael - 45. Vyvlečka Filip
Holešov – Rožnov pR 2:3 (1:1) 25. Tkadlec, 50. Zdráhal - 8. Šimurda, 32. Bíbr Š.
(vl.), 35. Šenkýř
STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
Rusava – Holešov
6:14
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TYMY

STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ
ROK 2017/2018, bližší informace v kanceláři TYMY
a na www.tymycentrum.cz, každý všední den od 8.00
do 18.00, zahajovací hodiny sledujte na webu.
NABÍZÍME TAKÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018 NA PIVOVARSKÉ ULICI č. 1419:
Stolní tenis HOBÍCI pro začátečníky 6 - 18 let, Stolní tenis
PROFÍCI pro pokročilé hráče od 8 let, Balet aneb základy
klasického tance, základy baletu pro děti od 6 let, Pohybovka pro nejmenší - pohybová a taneční přípravka pro
děti 3 - 6 let, Paletka - výtvarka pro předškoláky, Barevný
svět - kreativní výtvarka pro děti 6 - 10 let, Keramika pro
rodiče s dětmi - 2 hodiny 1x za 14 dnů, děti od 3 let
TM KLUB Sokolská 70 a ICM Holešov určen pro všechny
děti od 6ti do 15ti let (stolní tenis, fotbálek, společenské
hry, lego.), registrační poplatek 200 Kč/rok, otevřeno od
pondělí do pátku od 13.00 do 18.00 hodin – spontánní
aktivity
TM KLUB Smetanovy sady, 400 Kč/rok, otevřeno od
pondělí do pátku od 12.00 do 17.00 hodin, pedagogický
dohled zajištěn.
Každý čtvrtek od 17.00 zveme do klubovny SVČ všechny

TYMY
mladé lidi, kteří mají zájem o veřejné dění a chtějí se
zapojit do přípravy a organizování různých kulturních
a sportovních akcí, přijďte do Aktivu PDM.
27. 9. Běh za sv. Václavem – v 15.00 sraz u TYMY
27. – 28. 9. Noční deskohraní (výjimečně ze středy na
čtvrtek!!!) - od 18.00, cena: 100 Kč pro členy Deskohraní, 150 Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to...,
přihlášky do 25. 9.
30. 9. Ukliďme Česko, ukliďme svět – od 9.00 do 13.00
v Americkém parku, sraz na horním hřišti (podzimní brigáda spolku Proud Holešov a Debrujárů z TYMY, na závěr
opět opečeme špekáčky)
3. 10. Drakiáda s Debrujáry sraz před TYMY v 15.0 0, společně vyrazíme pouštět draky, všichni účastníci budou
odměněni, startovné 10 Kč
4. 10. Turnaj ve stolním tenise pro začátečníky – od 15.30
v ICM, startovné 10, přihlášky do 2. 10.
7. 10. Všetulský jarmark 2017 a Den otevřených dveří –
od 9.00 do 13.00 v areálu TYMY, tvůrčí dílny – výtvarné,
rukodělné, dračí dílny, skákací hrad!, prodej řemeslných
výrobků a dobrot
7. 10. Točení na hrnčířském kruhu s Evou Rudolfovou – od
14.00 do 18.00 v TYMY, cena: děti 50 Kč + materiál, dospělí
100 Kč + materiál, přihlášky do 5. 10.
11. 10. Podzimní dílničky – v 16.00
hodin, výroba podzimních lucerniček a ozdob (zápichy ..), cena: 50
Kč/dítě, 80 Kč/dospělý, sklenice od
marmelády nebo přesnídávek s sebou, přihlášky do 9. 10.
14. 10. Výtvarná soutěž Sedmikvítek
– od 17.00 do 19.00 ve společenském sále SVČ – TYMY, celorepublikové finále
18. 10. Africké bubnování – minikurz - od 16.00 do 17.00 pro děti od
4 let nebo pro rodiče s dětmi cena:

50 Kč dítě, 80 Kč dospělý, zajišťují bubeníci z Rytmu pro
život, přihlášky do 13. 10., v případě zájmu možnost domluvit i bubnování pro dospělé
20. 10. Premedical - preventivní vyšetření, od 9.00 do
18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
20. – 21. 10. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100 Kč
pro členy Deskohraní, 150 Kč ostatní, večer s deskovými
hrami a nejen to, přihlášky do 18. 10.
21. 10. Zdraví pro rodinu – od 9.00 do 14.00 v SVČ –
TYMY (besedy na téma zdraví, cvičení, preventivní vyšetření cév, ekologická kosmetika, Voda – základ života,
zdravá výživa atd.), vstupné dobrovolné
26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10.
Sportovní vyžití 8.00 – 16.00, cena: 290 Kč
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomůcky, dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
pátek 27. 10. Výtvarné dílničky všeho druhu 8.00 – 16.00
cena: 250 Kč
Přihlášky do 16. 10. v kanceláři SVČ - TYMY
PŘIPRAVUJEME
3. 11. Slavnost broučků od 17.00 na náměstí E. Beneše
4. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež
DĚTSKÁ PORTA A MELODIE bližší informace a přihlášky
v kanceláři a na webu SVČ
PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO DĚTI
v období jarních prázdnin 19. – 23. 2. 2018 !!! Přihlášky
a bližší informace jsou k dispozici již nyní v kanceláři TYMY
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými
instruktory lyžařské školy ESKIMÁK. Předpokládaný termín zahájení je 22. – 26. ledna 2018 (pondělí až pátek
po vyučování). Výcvik bude probíhat ve SKIareálu Troják.
Předpokládaná cena je 2.500,- Kč (v ceně je zahrnuta
doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka). Možnost
zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek.

Návrat po dvanácti letech do letoviska Igrane se velmi vydařil
Holešov – Na závěr prázdnin připravilo SVČ – TYMY
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, tentokrát v Chorvatsku. Na týden se naším domovem stalo, opět po dvanácti letech, malebné městečko Igrane, které se rozprostírá
přímo na pobřeží Jaderského moře a malebnou kulisu
mu tvoří pohoří Biokovo. Kromě koupání v moři a sluníčka si účastníci zájezdu mohli vybrat z bohaté nabídky
výletů. Někteří se vydali na nejvyšší horu Biokova Svatý
Jura. Mikrobusem jsme vyjeli až do výšky 1762 metrů.
Obdivovali jsme zde krásnou faunu i flóru a žasli jsme
nad krásnými scenériemi a umem místních řidičů. Prožili jsme také krásnou celodenní plavbu na ostrovy Hvar
a Pelešac. Zážitkem pro nás byla také večerní plavba do
nedalekého letoviska Makarská. Kromě nabídky výletů
měly děti možnost využít programu, který pro ně připravili pracovníci SVČ – TYMY – ranní tancování, malování
na oblázky, putování za pokladem pirátů atd... Letovisko
Igrane poskytlo všem účastníkům ty nejlepší podmínky
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k rekreaci a odpočinku. Určitě budeme dlouho vzpomínat na krásná zákoutí a různé malebné scenérie tohoto
městečka. Nádherným zážitkem bylo sledovat západ
slunce...
Moře bylo teplé a děti i rodiče si užili sluníčka, vodních hrátek, výletů i legrace. Děkuji cestovní kanceláři
Gracie za zajištění tohoto ozdraveného pobytu. Velmi

bych chtěla poděkovat všem účastníkům, malým i velkým, za úžasnou atmosféru, kterou společně vytvořili.
Těšíme se na další pobyt u moře, určitě i v příštím roce se
vydáme na závěr prázdnin do Igrane. Už teď vás všechny
zveme, pojeďte s námi!
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ

Demontáž lešení ze zámku
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MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) - zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou
Požadavky:
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, řidičský průkaz VZV výhodou

ŘIDIČ VZV
Požadavky:
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, praxe s řízením VZV výhodou

ŘIDIČ sk. C, E
Požadavky:
Praxe s řízením návěsu min. 2 roky, profesní průkaz řidiče, spolehlivost, zodpovědnost,
flexibilita, bezúhonnost

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání v novém prostředí úspěšné mezinárodní společnosti, jednosměnný provoz,
zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, bonusy / prémie, roční odměny, příspěvek na stravování.

Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
Tel.:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Pavel Machala
pavel.machala@wiegel.cz
733 121 425

www.holesov.cz

Holešov - Jako tradičně se i letos v Holešově konal Evropský den bez aut. Akce se tentokrát především kvůli špatnému počasí konala v budově SVČ TyMy ve Všetulích.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum
je v plném provozu!
www.thholesov.cz/sportrelax/
tel.: +420 573 398 434
bazen@thholesov.cz
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