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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Festival židovské kultury měl co nabídnout
Jak probíhají městské investice

Festival židovské kultury opět nabídl pastvu pro oči,
uši, mysl i chuťové buňky
V Holešově jsme prožili další významnou událost letošního roku. Proběhl úspěšný festival židovské kultury Ha-makom 2018. Stejně jako každý rok jsme i tentokrát
přivítali významné hosty a prožili nezapomenutelné chvíle. Celou reportáž najdete
na straně 6.
foto a text Hana Helsnerová

Festival jsme zahájili netradičně - tiskovou konferencí na hradu Kurovice za přítomnosti velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona, spojenou s představením unikátního objevu hebrejského nápisu.

V rámci pietního aktu byla slavnostně zasazena bříza modrolistá.

Tradiční a oblíbenou součástí festivalu bývá koncert při svíčkách v synagoze.

Po dobu 14 dnů v Holešově pracovali zahraniční dobrovolníci.
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V rámci slavnostního zahájení festivalu byla také zahájena výstava Masaryk
a Svatá země.

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

I letošní léto ve znamení veder a stavebních aktivit
Vážení spoluobčané,
podobně jako vloni a předloni, tak i v letošním létě v Holešově a okolí „okurková sezona“ neprobíhá. A to ať se
podíváme na oblast investičních akcí či kulturního dění.
Léto máme skutečně velmi horké a to nejen po stránce povětrnostní. Podobně jako v předešlých letech nás provázejí
tradiční problémy s dodržováním nočního klidu, úklidem
veřejného prostranství, údržbou zeleně, s mezilidskými
vztahy a nově se zdravotnictvím a s řadou letošních investičních akcí. Některé z toho je dosti těžko řešitelné, jiné
jde snadněji dovést k pozitivnímu konci. Je to prostě proces
s mnoha návaznostmi, vztahy a omezeními, tedy jako vše
v určitých lidských společenstvích.
„Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale
proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju,
tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji
tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných
principů. Domov je bytost…,“ Miroslav Horníček.
NOČNÍ KLID A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Horké léto nám jako v minulém roce nebo v roce
2015 přináší konflikty v některých lokalitách města. Sice
můžeme konstatovat, že se snížila frekvence stížností
na rušení nočního klidu, bohužel ale zůstává několik
exponovaných míst, kde se vyskytují tyto problémy.
Je ale třeba říci a také tolerovat, že na jednu stranu mají
právo lidé spát u otevřeného okna a v klidu a tichu,
na druhou stranu musíme chápat i ty, jež po 22. hodině
tráví čas v parcích či v zeleni. Hlavním problémem, který
významnou měrou přispívá ke konfliktům v této oblasti,
je protikuřácký zákon. Ten vyhnal kuřáky z restaurací na
chodníky a mezi domy a jen obyčejný rozhovor je v noci
možným zdrojem nepříjemného hluku. Provozovatelé
předzahrádek aktivně s Městskou policií spolupracují,
ale pohyb lidí na veřejném prostranství není možné
zakázat.
A buďme rádi, že to je svobodně a bezpečně možné.
Letošní osmičková výročí nám některá opačná období
připomínají. Ale stále platí, že v případě nepřiměřeného rušení nočního klidu je třeba volat tel. č. 156,
tj. Městskou policii. Nejen noční klid je zdrojem některých konfliktů. Řada problémů vzniká či roste s mezilidskými a sousedskými vztahy a vzájemnými naschvály.
Město a přestupková komise jich evidují řadu. A v této
oblasti to je podobné. Pokud se lidé mezi sebou nedokáží domluvit a tolerovat, žádný úředník nebo policajt
to za ně nevyřeší.
ZDRAVOTNICTVÍ A HOLEŠOV
Jak jsem již v minulém Holešovsku uvedl, město
v součinnosti se Zlínským krajem a pojišťovnami řeší
problematiku velmi nepříjemného nedostatku praktických lékařů. Informace zopakuji a doplním o nové. Nyní i
se jmény nových praktických lékařek. Dříve jsem je neuváděl proto, že pokud nemají vyřešené ordinace a sestru
nebo nějaký aparát spolupracovníků, nejsou schopny
brát pacienty a zahájit praxi. Proto ještě jednou apeluji
na vás – spoluobčany – abyste vyčkali s kontaktováním

lékařek do doby, než zahájí v Holešově oficiálně praxi!!!
Děkuji za pochopení a ohleduplnost.
Pro připomenutí: V posledních měsících z různých
důvodů ukončili svou praxi tři praktiční lékaři. Jednalo
se o naprosto nečekané a neohlášené ukončení, tak se
na tuto možnost nedalo dlouhodoběji a systematicky
připravit. Město po obdržení informací připravuje se
společností TH prostory pro jednu lékařku ve zdravotním
středisku na Novosadech a pro druhou v Centru pro
seniory. Třetí bude v privátních prostorech.
Město celkem intenzivně jednalo a komunikuje
se Zlínským krajem a třemi zdravotními pojišťovnami.
Z této komunikace můžeme sdělit, že pro nepříznivou
situaci ve zdravotnictví na Kroměřížsku a Holešovsku
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna a Zdravotní pojišťovna MV zařadily tyto regiony
do seznamu oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb praktických lékařů a tím může lékař požádat Ministerstvo zdravotnictví o dotaci. Bratrská revírní
pokladna také nabízí zvýšení poplatku za pojištěnce
u lékaře podobně jako pojišťovna MV. Také se plánuje zablokování jednoho ze „slušnějších“ městských bytů pro
případ potřeby získání dalšího praktického či zubního
lékaře.
TŘI NOVÍ LÉKAŘI NA PODZIM
A aktuální a oficiální informace: 8. srpna proběhly
na Zlínském kraji dvě „výběrová řízení na praktické lékaře v Holešově“. Jedno na obvod po panu doktoru Bednářovi a druhé po paní doktorce Zimákové. Vedoucí odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Ing. K. Muránsky shrnuje
výsledek:
„Na Krajském úřadě Zlínského kraje proběhlo dne
8. 8. 2018 výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro obor všeobecné praktické lékařství
na území města Holešova. Výběrového řízení se zúčastnily
dvě praktické lékařky, které hodlají otevřít ordinaci praktického lékaře ve Vašem městě.
MUDr. Michaela Hrudová zahájí praxi nejdříve 1. 9. 2018,
MUDr. Hana Krybusová předpokládá otevřít ordinaci
1. 11. 2018. Jako praktická lékařka v Holešově má dále
zájem pracovat MUDr. Tereza Szabó, která se bude ucházet
o smlouvu se zdravotními pojišťovnami v říjnu 2018. Výsledek výběrového řízení je doporučující stanovisko výběrové komise u obou lékařek, co je nutnou podmínkou pro
uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Věřím, že
zahájením praxí těchto lékařek se kritická situace v tomto
oboru v Holešově na dlouhou dobu vyřeší.
Co se týká zdravotnické dokumentace pacientů u poskytovatelů, kteří svoji praxi v Holešově ukončili, tu převzal
krajský úřad. Informace o uložené zdravotnické dokumentaci na Krajském úřadě Zlínského kraje jsou zveřejněny
na webu Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/
informace-o-ulozene-zdravotnicke-dokumentaci-cl-982.html.
Krajský úřad zajistí předání zdravotnické dokumentace
poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele.

Originál zdravotnické dokumentace krajský úřad do rukou
pacientů nevydává.“
A třetí výběrové řízení na obvod po paní doktorce
Kadlecové proběhne po prázdninách. V této oblasti toho
mnoho nejde urychlit, protože se musejí respektovat zákonné lhůty na vypsání, vyvěšení a zveřejnění, možnosti
odvolání atd. Bohužel.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A INVESTICE
O největších investicích informujeme podrobně na
jiném místě. Nyní k těm drobnějším, ale také ne nejjednodušším. Podobně jako v minulých letech probíhá
ve městě několik drobnějších investic a oprav komunikací. Jedná se o park v ul. Masarykova i s okolím, kde
se předpokládá i oprava komunikace za domy v této
lokalitě, dále se připravuje oprava komunikace ve Všetulích k pálenici a komunikaci v ul. Luhy. Proběhne oprava
chodníku v ul. Školní (až nyní proto, že bylo třeba počkat
na ukončení stavebních prací na rodinných domech).
Stále platí realizace a zahájení staveb, jako zateplení
domu čp. 55, masných krámů atd.
Ale jedna investice, co souvisí i s informacemi uvedenými v úvodu. Snahou města je postupně opravovat,
provozovat a také doplňovat a vytvářet dětská hřiště.
Tato zařízení se směřují do míst, kde dříve dětská hřiště byla. Nyní je vytipována lokalita na Novosadech. Ale
protože někteří vítají tuto možnost, ale někteří obyvatelé jsou zásadně a jednoznačně proti, město hledá další
místa, aby i v této lokalitě vzniklo nějaké nové zákoutí
pro malé děti. A nyní doplňkově i pro ty větší, co mají
rádi pohyb. Jde o tzv. workoutová hřiště umožňující pohyb a cvičení větším dětem a také dospělým. Jedno toto
zařízení s šesti prvky město jistě zbuduje. Ale lokality
ještě upřesňujeme v místech „nejmenšího odporu“.
Škoda…
A ZÁVĚREM…
Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrtiny
a letos nám léto přálo sluníčka a tepla vrchovatě.
Myslím, že i toto jsme zvládli. Ale i s určitými ztrátami
na kvalitách trávníků, květinové výzdoby a zeleni. Snad
podzimní období a deště nám navrátí alespoň trochu normální stav. A to i vodu do Rusavy a zámeckých
rybníků, aby je nemuseli naši hasiči uměle okysličovat.
Za což jim děkuji. Ale ještě jedna poznámka k zámecké
zahradě. Některé stromy jsou v nedobrém stavu a vlivem
sucha nebo naopak větru s deštěm může dojít k jejich
pádu, nebo odlomení jejich částí. Prosím, buďte opatrní
při pohybu v zeleni. I když město některé stromy pokácí,
není možné předejít všem rizikům.
Užívejte krásné letní dny, i řadu kulturních a společenských pořadů, jež město i další aktivisti nabízejí
a především klid a pohodu. Odpočiňme si před náročným
podzimem i dalším školním rokem. Moc pěkné letní dny
Milí Holešováci.
Rudolf Seifert
starosta
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Most do zámku bude uzavřen a informace k dalším stavbám
Oprava zámeckého mostu se připravovala několik
let a nyní konečně dochází k její realizaci. Protože se ale
stav komplikuje ochranou hnízdícího vrápence, bude
moci být stavba zahájena až po výletu po hnízdění, to
je od 20. srpna. S invazí před 50 lety to nemá ani náznakově nic společného. Základní informace pro uživatele
zámku a provozovatele uvádí společnost RAPOS, která bude práce provádět. Ale k tomu patří doplnění, že
Městské kulturní středisko i další provozovatelé prostor
budou své klienty či návštěvníky informovat o přístupech
a možnostech vstupů všemi možnými prostředky. Žádný
provoz nebude na zámku omezen nebo přerušen. Most
bude uzavřen asi dva měsíce a přístup bude umožněn
přes zahradu (ostatně už jednou to tak z důvodu oprav
bylo). Tak tedy základní informace termíny:
Stavební práce budou zahájeny v pondělí 20. 8.
V průběhu prvního týdne budou probíhat návozy a bourání bez nutnosti totální uzávěry přístupu ze strany od
města. Od 27. 8. bude po dobu 8 týdnů přístup zcela uzavřen a veškerá komunikace musí probíhat přes

zahradu a to včetně pohybu pěších. Tento termín mohou
ohrozit nepředvídatelné okolnosti (statika původní
klenby pod mostem, archeologický průzkum apod.). Během uzavírky proběhne vybourání stávající komunikace,
opěrných zdí a násypů (v tomto období bude výkop v
místě komunikace hluboký 3 m), základy a nadzemní
část rámové železobetonové konstrukce. Po její realizaci
bude možné od listopadu umožnit přístup přes stavbu
koridorem pro pěší s jednorázovými omezeními v řádu
hodin nebo dne (např. aplikace hydroizolace, která musí
být realizována celistvě). Po dobu uzávěry bude vstup do
zámku zabezpečen pouze zadním vchodem do zahrady.
Pokud by měla být vybudována provizorní lávka, tak náklady na ní jsou vyčísleny asi na 300 000 korun. Veškeré
práce budou ukončeny do 15. 12. 2018.
PRŮJEZD MĚSTEM A BUDOVÁNÍ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY A TERMINÁLU
Stavby v ulici Palackého stále komplikují průjezd
městem a jsou složité i z oblasti bezpečnosti. Oprava

autobusového nádraží probíhá rámcově podle harmonogramu, i když došlo ke zdržení a navýšení nákladů
z důvodu nutnosti vybudování nové kanalizace (i projektu na ni), protože původní a zakreslená neexistovala
anebo vedla jinudy. Něco podobného se stalo s vedením
teplovodu a stavbaři narazili i na problém s podložím pro
patky na stožáry v některých místech.
Se stavbou kruhové křižovatky je to složitější,
protože se táhnou administrativní povolení mezi
vlastníkem malého pozemku – společností Ahold –
a telekomunikacemi. Jak bude tato skutečnost vyřešena,
stavba bude rychle pokračovat, prospívá totiž i uvedenému vlastníku pozemků. Nyní tam přesto probíhá důležitý stavební ruch, protože společnost VaK opravuje a vložkuje část kanalizace, která byla již v havarijním stavu.
Při zahájení dalších prací – asi v dalším týdnu – dojde
k uzavření vjezdu do ulice Tovární u gymnázia. Proto je
třeba už s tím začít počítat. Tato rozsáhlá a zásadní investice je skutečně velmi významná a důležitá pro město
a jistě asi nejvýrazněji napomůže ke zklidnění dopravy
ve středu města. Děkuji za pochopení a prosím všechny
motoristy i cyklisty, aby využívali průjezdy v exponovaných místech jen v nutných případech.
S touto křižovatkou souvisí revitalizace parku v Masarykově ulici, která byla vynucena nejen potřebou upravit park pro sochu a památník prvního prezidenta T. G.
Masaryka, ale prostor si už vyžadoval obnovu. Práce jsou
nyní ve finále a předpokládáme, že by se socha odhalila
na Den české státnosti, svátek sv. Václava.
Čtvrtou významnou stavbou a také takřka čtyři roky
připravovanou je vybudování staronového atletického
areálu na stadionu Míru. Tato stavba probíhá bez větších
problémů, tak se můžeme těšit na nové sportovní centrum našeho města.
Rudolf Seifert
starosta

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC V NOUZI
V minulém čísle Holešovska jsem uveřejnila článek Poděkování za pomoc v nouzi. Ještě bych chtěla
připojit poděkování za finanční pomoc Mgr. Milanu
Fritzovi.
Irena a Ondřej Piskačovi

Na Novosadech vznikne nové hřiště pro děti a dospívající
Na nové hřiště se mohou těšit kromě dětí také
všichni, koho baví workout. Mezi prvky totiž nebude
chybět street workoutová sestava, dětský kolotoč, průlezka nebo houpadlo. Hřiště bude stát celkem 700 tisíc
korun a hrazeno má být z rozpočtu města. Spoluúčast
ve výši 200 tisíc korun ale přislíbila společnost Kuraray.
Stavba prvků proběhne v nejbližší době, ihned po dořešení nutných administrativních úkonů.
Hana Helsnerová
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Knihovnička Holešovska má další přírůstek
Holešov - Město Holešov vydalo v pořadí již
34. publikaci Knihovničky Holešovska. Tentokrát si budeme moci rozšířit naše znalosti z oboru archeologie.
Jedná se o publikaci s názvem Východní Kroměřížsko
v době římské a stěhování národů (Příspěvek k historii
archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska). Dalibor Kolbinger - významný hulínský amatérský archeolog - se v této publikaci věnuje především
významným osobnostem z řad amatérských archeologů,
kteří působili na Kroměřížsku, a výsledkům jejich bádání. Podrobně popisuje také jednu z nejstarších archeologických metod, kterou amatérští archeologové hojně

využívají, a to metodu povrchového výzkumu. V závěru
publikace autor přináší nástin historie doby římské, zmiňuje zvláště dění v provinciích Římské říše na Dunaji,
které ovlivnilo i osudy našeho území.
Publikaci je možno zakoupit na místě prvního kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním středisku a v Městské knihovně Holešov. Doporučená prodejní cena je 70 Kč.
Přehled dalších publikací, vydaných v edici Knihovnička Holešovska najdete na stránkách města Holešova.

Zámeckým nádvořím zněla barokní opera
Holešov - Zcela poprvé zněla na opraveném
nádvoří holešovského zámku barokní opera. Zámek hrál
všemi barvami, tvořil nádherné kulisy, scéna byla více
než atraktivní a nevšední kulturní zážitek si vychutnaly
tři stovky nadšených diváků.
Barokní opera s názvem Svár duše a těla představil
Czech Ensemble Baroque - soubor tvořený orchestrem
dobových nástrojů, vokálním ansámblem a sólisty.
V roli J. S. Bacha se představil Luděk Randár a v roli W.
A. Mozarta potom Radovan Král. Opera, která je součástí
cyklu Bacha na Mozarta!, byla uvedena také ve Znojmě,
Luhačovicích a čeká ji také Brno nebo Třebíč.
Nejstarší oratorium s komickými a zábavnými prvky
Czech Ensemble Baroque na zámeckém nádvoří zahrál
na dobové nástroje pod taktovkou Romana Válka, hlav-

ních pěveckých partů se zhostili zkušení sólisté Markéta
Cukrová, Tadeáš Hoza, Jiří Miroslav Procházka, Martin
Vacula, Jakub Kubín a další. Režie se ujala známá choreografka režisérka Ladislav Košíková.

Vlasta Redl zazpívá
na nádvoří holešovského
zámku

Skladba na libreto A. Manniniho je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého
literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo
z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě
dopustil. Ústředním motivem je soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy Spravedlnost,
Pravda, Milosrdenství a Pokoj.
Koncert se konal za podpory Zlínského kraje a města Holešov, ve spolupráci s festivalem Musica Holešov.
Hana Helsnerová

Legendární písničkář Vlasta Redl zazpívá na nádvoří holešovského zámku. Koncert se koná 7. září 2018
v 19 hodin. Zazní staré i nové hitovky jako Sbohem galánečko, Večer křupavých srdíček, Husličky, Holky z Utopie
a další. Více informací na www.holesov.cz.

V nové kriminálce si zahraje Bořenovská ulice i holešovští pejsci
Holešov - Česká televize ve Zlíně zahájila natáčení
nového seriálu pro děti Kriminálka 5. C. Historicky první česká kriminálka určená pro děti vzniká v režii Juraje
Nvoty. Parta pěti dětí bude v jednotlivých příbězích řešit
pašování exotických zvířat a odhalovat budou také nelegální množírny. První klapka třináctidílného seriálu
padla 21. června na koleji U12, další dny se natáčelo
v Malenovicích a v Prštném. Poté se malí detektivové
vrátili do centra Zlína konkrétně do Baťovského domku
na ulici Příkrou. Měsíc od začátku natáčení se pak štáb
přesunul na Bořenovskou ulici v Holešově, kde se natáčela scéna z psí množírny. Kromě lidí si tak v seriálu

zahrají i místní štěňátka. Následovat bude opět natáčení
ve Zlíně, tentokrát na Jižních svazích.
Seriál vzniká ve spolupráci české i slovenské televize. Natáčet se tedy bude jak v Česku, tak na Slovensku
a herci budou mluvit oběma jazyky. Jistá část seriálu
vzniká od června až do září také na území Zlínského kraje. Seriál bude Česká televize vysílat na Déčku na podzim
příštího roku.
Hana Helsnerová
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Festival židovské kultury měl letos opět co nabídnout
Holešov – V Holešově proběhla jedna z nejvýznamnějších událostí roku. Festival židovské kultury,
který nabízí hudbu, divadlo, výstavy nebo přednášky,
slavnostně zahájil starosta města Rudolf Seifert společně s velvyslancem Státu Izrael J. E. Danielem Meronem
a dalšími.
Nezapomenutelná cesta T.G.M. do Izraele
Současně byla také představena výstava Masaryk
a Svatá země, která je k vidění v obřadní síni na židovském hřbitově. Slovy Daniela Merona byl „Tomáš Garrique Masaryk, první československý prezident, velkým
přítelem židovského národa a myšlenky sionismu. Když
se na jaře roku 1927 vydal na cestu do Svaté země, deklaroval svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti
ji podnikal pod tajným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládali ohromný význam.
Ze symbolického hlediska se jedná o vyjádření podpory
a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu
skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ni nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“.
Unikátní objev oficiálně odhalen
Samotnému zahájení předcházelo oficiální představení unikátního hebrejského nápisu na kurovickém
hradu spojené s mimořádnou tiskovou konferencí a odhalením unikátního historického objevu. Poté následoval pietní akt vzpomínky na zavražděné židovské občany
města Holešova. Symbolicky byl také zasazen strom,
konkrétně bříza modrolistá, která díky své bílé barvě
kůry na sobě ponese barvy izraelské vlajky. Na místě,
kde stála takzvaná nová synagoga, byla již dříve vysazena smuteční vrba, která ale uschla. Nicméně než došlo
k jejímu nahrazení, znovu obrašila a tento návrat života
se stal také jedním ze symbolů holešovského židovského
festivalu. Úvodní den festivalu pak završil koncert Lenky
Lichtenberg a jejího kvartetu.
Psaní je jediný způsob, jak mluvit o minulosti,
o tom nevyslovitelném...
Verše Věry Weislitzové, manželky spisovatele
Arnošta Lustiga, které jsou odrazem jejího osobního pří-
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běhu, poznamenaného holocaustem, jsou zároveň pro
autorku jedinou možností, jak se o svůj životní příběh
podělit. Nedokáže o něm hovořit, dokáže jen psát...
Dramatické zpracování sbírky básní „Dcera Olgy
a Lea“ přineslo do holešovského klubu nádech otřesné
minulosti, podané strhujícím výkonem Barbary Lukešové a Josefa Herverta za doprovodu písní Kateryny
Kolcové. Celé představení bylo doplněno rodinnými
fotografiemi a kresbami, což vytvořenou atmosféru
ještě umocňovalo. Divadelní zpracování bylo vytvořeno
k 70. výročí vzniku státu Izrael, za jehož samostatnost
Věra Weislitzová jako příslušnice Hagany bojovala.

který musí splatit,“ vzpomínal na spisovatele jeho syn
Pepi. Arnošt prý často říkával: „Já mohu odpustit, ale co
mí rodiče? Mí přátelé? Ti už nemohou...“
Vzpomínkový pořad jakoby završil a zhutnil to,
co bylo toho večera řečeno.
Nechyběl ani koncert při svíčkách
Mimořádnou a oblíbenou kulturní událostí a neodmyslitelnou součástí Festivalu židovské kultury bývá
tradičně koncert při svíčkách. A stejně tak tomu bylo
i tentokrát. Dominika Weiss Hošková a Jiři Hošek ve svíčkami osvětlené synagoze navodili kouzelnou atmosféru,
při které si téměř stovka posluchačů mohla v klidu a třeba i se zavřenýma očima vychutnat každý tón židovských
a klezmerových písní. Dvojice, která v Holešově koncertovala už po čtvrté, si na oplátku mohla vychutnat obdiv
všech posluchačů a zasloužený potlesk jako poděkování
za příjemný večer.
Minikurz hebrejštiny měl opět úspěch
Do Tajů a symbolů židovského hřbitova a samotné
hebrejštiny zasvětil všechny zájemce hebraista, herec,
překladatel a neobyčejný člověk Achab Haidler. Podle
Haidlera je hebrejština především o lásce k nejvyššímu
a o kontextu a souvislostech. „Nedá se nadrtit. Je to jazyk
obrázků, od beduínů a z egyptských piktogramů dotažený
k dokonalosti,“ zdůrazňuje lektor s krásným verbálním
projevem, nevídanou energií a elegancí v každém pohybu.

Jaký byl Arnošt Lustig? Nenahraditelný a nezapomenutelný
Ve vzpomínkách se do Holešova vrátil také spisovatel Arnošt Lustig. Spisovatel, který z českého jazyka
málem propadl, ale prostřednictvím slov i přesto zanechal ve všech čtenářích tlustou rýhu, která nejednoho
člověka donutila alespoň přemýšlet o zrůdnostech, které
se opravdu staly. „Fotr to všechno psal za ty, kteří už nejsou, kteří to nemohou už nikomu říct. Bral to jako dluh,

Festivalový týden je za námi
V sobotu vyvrcholil pestrým programem na nádvoří zámku, výletem do Kurovic i skvělým divadelním
kouskem. Den zahájila již tradičně prohlídka synagogy
s Vratislavem Brázdilem, následovalo oblíbené swingové matiné s Big Bandem Josefa Hájka a Peterem Lipou.
Po stopách židů se vydala skupina zájemců autobusem
do Kurovic, kde si prohlédli místní hrad a samozřejmě
také objevený hebrejský nápis. O pořádnou dávku humoru se postaralo širší členstvo Malého divadla městské
knihovny Holešov pod vedením Vladimíry Dvořákové.
Odpoledne pak nádvořím zněl jazz i krásné melodie
kantora Michala Foršta a den pak zakončil klezmerový
večer se skupinou RabiGabi a G. a tanečníky z taneční
složky Hradišťan. V neděli také odcestovali zahraniční
dobrovolníci, kteří si kladou za cíl nejenom pracovat
a pomáhat zvelebovat například židovský hřbitov, ale
také poznávat kulturu a život v jiných zemích. V Holešově byli velmi spokojeni, pro některé to byla vůbec první
zkušenost s cestováním nebo dobrovolnickou prací. „Některé zážitky nedokážu ani popsat slovy, uplynulé dny v
mé paměti zůstanou navždy,“ poznamenal Rodrigo ze
Španělska. Victorii z Mexika pak uhranul náš krásný zámek se zahradou, nevěřila, že je možné se v něm provdat,
a největší radost jí udělala magnetka s jeho fotografií.
Festival židovské kultury Ha-makom 2018 měl tedy
také letos co nabídnout. Účastníci mohli slyšet hudbu,
vidět dramata, vnímat atmosféru, osahat si a pochopit
hebrejská písmena na židovském hřbitově a mimo jiné
také ochutnat židovské speciality.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Festival židovské kultury 2018 - poděkování
V dnešní době rozhádaných lidských společenství
i jednotlivců je kulturní setkání věnované historii našeho
města, regionu i České republice a jeho obyvatel - jejíž
součástí byla po mnohá staletí významná židovská komunita - velmi potřebné. Jak vidíme ve světě a z Evropy
kulturní a náboženské odlišnosti stále rozdělují lidská
společenství a vytváří řadu konfliktů. U nás jsme v minu-

lém století zažili dva totalitní režimy, jež velmi aktivně
využívaly tyto rozdíly i nízké lidské vlastnosti ke svým
účelům nebo dokonce k likvidaci celých národů.
Je tedy třeba si uvědomit, že židovská komunita
v našich městech žila, dotvářela je a budovala a působila
i ve všech oblastech společenského dění. Tak tomu bylo
i v Holešově. Když si navíc uvědomíme, že naše civiliza-

ce a křesťanství z židovství vychází, pak si prostřednictvím podobných setkání můžeme obohatit svůj rozhled
a znalosti anebo se pobavit či zamyslet.
Týden židovské kultury letos proběhl s připomínkou
100. výročí zrodu Československa a dalších „osmičkových“ výročí, ke kterým můžeme zařadit i 70 let existence svobodného Státu Izrael. Dovolím si tímto poděkovat
za pořadatele a město Holešov všem, kteří festival svou
vahou zaštítili v čele s prezidentem republiky, panu velvyslanci Státu Izrael J.E. Danielu Meronovi za návštěvu
a všem, kteří nám pomohli s jeho programem – řediteli
zámku Kroměříž Martinu Krčmovi a majiteli kurovického
hradu Martinu Malinovi a jeho partnerce Michaele Malinkové i překladateli Martinu Stehlíkovi. Poděkování si
zaslouží všichni domácí i „přespolní“ účinkující a autoři
zajímavých přednášek či svérázný a moudrý Achab Haidler za své kurzy hebrejštiny a exkurze po historii.
Velké díky pak patří všem organizátorům a pomocníkům, za MKS hlavní organizátorce Janě Slovenčíkové
a celému technickému týmu kulturního centra a správci
synagogy V. Brázdilovi, za město Karlu Bartoškovi a odboru kultury, Haně Helsnerové a Daně Podhajské za propagaci města i festivalu a Olze Rypkové a brigádníkům
– zahraničním i městským - za pomoc. A poděkujme
i těm, co festival založili a rozvíjeli a těm, co jej dokáží
nadále udržet, zkvalitňovat a také obhájit.
S úctou
Rudolf Seifert, starosta

Achab Haidler: hebrejština se nedá nadrtit
Minikurz hebrejštiny s Achabem Haidlerem je již
tradiční akcí festivalu židovské kultury, zúčastnit se jej
je však také zážitkem pro všechny smysly.
Začínáme tím, že se lektor zuje a vysvětlí skutečnou podstatu bytí, smyslu života, katarzi a odpuštění
a pokračování našich budoucích životů v duchovní rovině. Svou úvodní glosu zakončuje prohlášením, že jediné
peklo, které existuje, je to na zemi.
A začíná kurz hebrejštiny. Nečekaný úvod kurzu
s tímto jazykem souvisí víc, než by nezasvěcený člověk
tušil. Podle Haidlera je hebrejština především o lásce
k nejvyššímu a o kontextu a souvislostech. „Nedá se
nadrtit. Je to jazyk obrázků, od beduínů a z egyptských
piktogramů dotažený k dokonalosti,“ zdůrazňuje lektor
s krásným verbálním projevem, nevídanou energií a elegancí v každém pohybu.
Doslova vyskakuje ze židle a rozběhne se po synagoze pro názornou ukázku nápisů na zdech. „Každý znak
znamená i číslo. Ovšem z každého znaku se dá vyčíst
mnohem více, i schované vzkazy, což je neuvěřitelná
bomba,“ nadchne se a se vztyčeným prstem naší jednotřídce ukazuje jeden znak za druhým.
Mluví, vysvětluje, mává rukama a důležitým slovům dodává významnost velkými gesty.
Písmeno „té“ znamená zároveň číslovku čtyři sta,
písmeno „el“ třicet. Mám problém zapamatovat si detai-

ly, ale ne pochopit podstatu hebrejštiny. Jejím základem
je uvědomění si nejvyšší hodnoty a to je ta božská. Z ní
vycházejí všechny souvislosti. Na tomto principu fungují i řádky, ve kterých hebrejské znaky běží. Dolní řádek
jsou naše životy, horní boží přítomnost a čárky mezi tím
vztahy.

Dnes ve dvě odpoledne si vše, co jsme včera od
Achaba Haidlera stihli nasát, vyzkoušíme přímo na kamenech židovského hřbitova. Těším se. Pro mě je kurz
hebrejštiny především prožitkem tady a teď.
Dana Podhajská
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Interaktivní výstava Bzzukot končí 15. září
Holešov – Do 15. září má veřejnost příležitost navštívit interaktivní výstavu pro děti i dospělé Bzzukot,
která hravou formou seznamuje se životem včel. Pojímá
všechny aspekty života hmyzu v přírodě a v jejich společenství. Důraz je kladený právě na souhru a spolupráci
návštěvníka s výstavním prostorem. Můžete si vyzkoušet, jaké je to stát se včelou v květinovém poli, sbírat pyl
nebo starat se o larvičky jako včelí chůva. Připraveny jsou
doprovodné edukativní exponáty a aktivity, například
třídění larev a starání se o ně podle jejich budoucí role
ve včelí komunitě. K dispozici bude také videomikroskop
pro pozorování včelích vzorků, prosvícený stůl pro kreslení včel, k vyzkoušení včelařské vybavení, skutečný včelí
úl, hry a skládačky vysvětlující životní cyklus včel, včelí
fyziologii a vztahy mezi včelami a životním prostředím.
V hravé části expozice dominuje velký hravý úl - kopulová struktura z šestiúhelníkových krabic, ze kterých lze
sestavit plástev.
Součástí výstavy je i 3D fotoateliér Leťme vysoko, ve
kterém se můžete na památku vyfotografovat v kostýmu
Harryho Pottera, mouchy nebo supermana.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Stezka po stopách české historie zámeckou zahradou
Holešov – Městské kulturní středisko Holešov
a Zámek Holešov připravilo pro veřejnost a především
děti a mládež letní naučnou hru. Od 1. srpna si můžete
v zámecké zahradě projít Stezku po stopách české historie. Je volně přístupná a bude otevřena až do 28. října
2018. Vznikla na počest 100. výročí republiky.
Stezka zmiňuje nejdůležitější události posledních
sta let, vznik československého státu, jména prezidentů i tragické mezníky, které ovlivnily historii země jako

8 | holešovsko

byl Mnichov nebo srpen 1968. Otázky jsou přitom rozděleny na dvě varianty – jednodušší pro děti 1. stupně
základních škol a složitější pro děti 2. stupně, gymnázia
a širokou veřejnost.
Herní list si zájemci mohou vyzvednout v Městském
informačním centru v Holešově a tam jej také po vyplnění odevzdat. Připraveny jsou odměny a pro prvních
sto nejrychlejších znalců české historie také odznaky
s oficiálním logem letošních oslav.

Stezka je doplněna o obrázky dětí z místních základních škol a ZUŠ, které v rámci letošního jubilea celý
školní rok kreslily a malovaly na téma historie a současnost rodného města. Městské kulturní středisko v tuto
chvíli z obrázků připravuje velkou výstavu Děti slaví sto
let republiky, kterou otevře v říjnu v arkádách zámku.
K vidění bude několik desítek prací ze všech holešovských škol i gymnázia.
Za MKS Dana Podhajská

www.holesov.cz
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Výstava Joži a Františka Uprkových končí 9. září
Holešov – Zámecká galerie Holešov představuje
do 9. září díla bratrů Joži a Františka Uprkových. Svébytná díla ctitelů moravské historie a představitelů českého
umění reprezentují jejich vrcholnou tvorbu. Přes padesát obrazů a patnáct plastik zapůjčily do Holešova české
galerie.
Po devíti letech je zároveň veřejnosti znovu představena kolekce devatenácti pastelových studií, které
se na zámku náhodně našly po jeho rekonstrukci. Sbírka
z roku 1917 se jmenuje Kožuchy mužské a jedná se
o kresby mužských lidových kožuchů ze Slovácka a Slovenska malované technikou pastelu. Jejich reprodukce
vyšly v roce 1920 v publikaci Kožuchy mužské. Jožův bratr František Uprka, významný český sochař, si letos připomíná 150. výročí narození. Holešov tento významný

mezník oslaví právě vystavením Františkova charakteristického zemitého díla. Zámecká galerie Holešov je ote-

ČTENÍ KE KAFI s herečkou Bárou Seidlovou
a sestrami Danielou a Nikolou Zbytovskými
Holešov – Scénické čtení fejetonů „ke kafi” z rukopisů
Daniely Zbytovské se koná v sále kina Svět 14. září v 19 hodin.
U kafe se nemůže přihodit nic špatného. Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody. Občas se u něj pustíte
i do filozofování a nebo se zaposloucháte do hovorů od
okolních stolků… Autorské divadlo MALÉhRY vás zve
na večer pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás

s Danielou a Nikolou Zbytovskými a herečkou Barborou
Seidlovou. Tato autorská trojice se po několika úspěšných
divadelních inscenacích rozhodla vytvořit pořad, který
nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé
reakce a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské doplní úsměvné komiksy Venduly Chalánkové.
Za MKS Dana Podhajská

vřena denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A KVĚTIN V DOBROTICÍCH

Základní Organizace českého svazu zahrádkářů Dobrotice Vás zve na VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN a také do soutěže JABLKO ROKU.
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo přinese
4 kusy od každého druhu jablka. Tyto vzorky budou
přijímány v pátek 21. 9. od 15,00 do 19,00 hod.
v areálu Sádek. Zahájení výstavy bude v sobotu
22. 9. v 9,00 hod. v areálu Sádek. V neděli
23. 9. 2018 v době 18,00 do 19,00 proběhne vyhodnocení soutěže JABLKO ROKU a budou předány
věcné ceny. Vstupné dobrovolné.

V září se koná další
setkání příznivců
bleších trhů
Na zámku v Holešově se v sobotu 15. září koná další hobby setkání příznivců všech sběratelských oborů.
Do Holešova se sjedou prodejci nejrůznějších předmětů
od dopisních známek přes pohlednice, odznaky, mince, nábytek až po starožitnosti a obrazy. Trhy se konají
od 8 do 13 hodin v 1. patře zámku. Vstupné základní
40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.
(dap)
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O čem se příliš nemluví…
Poslední červencový den roku 2018 byl typickým
letním dnem, tedy tak letním, jak nám jej pomalu a jistě
podsouvají klimatické změny na naší planetě. Byl i dnem,
kdy bylo rozhodnuto nějak pomoci přírodě. Ne v jejím stálém a nekonečném zápasu o holou existenci, nýbrž pomoci
jí v boji s člověkem, resp. následky jeho činnosti.
Členové mysliveckých spolků, tedy myslivci, z Tučap,
Dobrotic a Prusinovic se rozhodli vylepšit mizející stavy
zajíce polního vypuštěním 60 ks farmově odchovaných zaječích „dorostenců“ z chovu Ing. Jindráka z Polkovic. Méně
znalý občan tohoto státu bude za touto snahou zajisté vidět
touhu po početnějších úlovcích, ale pravý opak je pravdou.
Je totiž strašně líbívé a laciné vyjmenovat potenciálně
ohrožené živočichy stavbou plánované dálnice D 49, je
strašně líbivé a „in“ nadšeně hýkat při rozšiřování velkých
šelem-predátorů v naší krajině, ale bagatelizovat úbytek
kdysi běžných živočišných druhů (zajíc polní, koroptev
polní, tetřívek obecný, tetřev hlušec, jeřábek lesní, bažant
obecný, racek chechtavý, mandelík hajní apod.) – to už
snad není normální či obvyklé. Nejvíce „postiženou“ se jeví
obyčejná koroptev polní, kdysi erbovní pták české krajiny.
Jako první doplatila na rozsáhlé scelování lánů, chemizaci
a mechanizaci zemědělské výroby. Vzhledem k tomu, že
od 60. let je přísně chráněná, těžko lze markantní úbytek
stavů svádět na „vystřílení“. Podobný osud tedy zřejmě čeká
zajíce polního, další „typické“ zvíře české krajiny. Aby došlo
k oddálení tohoto okamžiku či k jeho eliminaci, proto se
myslivci snaží o pouhé zachování živočišného druhu. Nelze
s určitostí říci, zda takovéto umělé zazvěřování pomůže sta-

bilizovat značně prořídlé zaječí stavy. „Něco“ se však dělat
musí… Jediným „stínem“ celé akce by se mohlo jevit „povinné“ značkování vypouštěných zvířat plastovou značkou,
umístěnou ve slechu (uchu), za což se předseda MS Háje Tučapy-Bořenovice, pan Milan Zlámal, omlouval každému vypouštěnému zajíci slovem „promiň“. Ale – pořádek zřejmě
musí být (a hlavně kazeň), obzvláště když se na vypouštěné
zajíce vztahuje dotační program Zlínského kraje.
A ohledně toho „střílení“, jak se obecně nazývá lov zaječí zvěře – po dobu pěti let platí na daném území naprostý
zákaz mysliveckého lovu zajíce polního, nota bene tučapští
myslivci by chtěli akci (v poněkud zmenšeném měřítku)
ještě zopakovat v následujících dvou letech. Závěrem jen
několik postřehů – takovéto vypouštění není samospasitel-

né, u zajíce polního vždy hraje důležitou roli pestrá krajina
a možnost obživy…
• kromě již zmíněného dotačního příspěvku mysliveckým
spolkům nikdo nic nehradil, ničím nepřispíval. Živá zvířata byla zakoupena ze spolkových prostředků…
• v budoucnu bychom rádi uskutečnili několik společných
setkání, spojených s odborným výkladem a nejnovějšími
poznatky z etologie zajíce polního…
• i nadále hodláme pokračovat v ochraně tohoto živočišného druhu, péči o životní prostředí…
• tímto, a nejen tímto skutkem bychom chtěli poněkud
poopravit veřejné mínění o myslivcích, o jejich vztahu
k přírodě okolo nás…
Z. Hlaváč

Kaple sv. Martina přišla (dočasně) o věžičku
Jedna z hlavních kulturních památek Holešova, barokní špitální kaple sv. Martina, přišla o svou typickou věžičku.
Naštěstí je tato ztráta jen dočasná. Majitel kaple, Římskokatolická farnost Holešov, reagoval na havarijní situaci věžičky.
Pozinkovaný plechový plášť tzv. sanktusníku byl na mnoha místech popraskaný a odchlípnutý, dřevěná konstrukce věžičky
byla částečně shnilá, napadená dřevokazným hmyzem a zejména litinový kříž na špičce sanktusové věžičky se začal naklánět, protože dřevo, ve kterém byl zasazen, se proměnilo v hromádku shnilých třísek. Bohužel se nepodařilo sehnat dotační
prostředky na rekonstrukci věžičky, a tak farní úřad musel za pomoci věřících řešit nastalou situaci z vlastních prostředků.
Rekonstrukce věžičky, spočívající ve vytvoření repliky dřevěné konstrukce s využitím zachovaných prvků a jejím potažením
nyní už trvanlivějším, měděným pláštěm, přijde na více než 500 tisíc korun. Pracovníci památkové péče zajistí nejen odborný
dohled nad rekonstrukcí, ale i průzkum stáří použitých trámů tzv. dendrochronologickou metodou, která už v Holešově přinesla řadu překvapení. Takže se již brzo můžeme těšit na novotou zářící ozdobu kaple sv. Martina, která se vrátí na své místo.
Karel Bartošek

Holešovské cechy – 3. (seriál) - Cech tkalcovský
Holešov –V současnosti se nám to nezdá, ale až do
druhé poloviny devatenáctého století byl zcela nejvýznamnějším a největším cechem v Holešově cech tkalcovský. Prostě tkalců bylo v Holešově ze všech řemeslníků nejvíc, tři sta let bylo hlavním produktem Holešova
plátno. O významu tkalcovského cechu svědčí mimo jiné
to, že když po roce 1605 začal majitel Holešova, Ladislav
z Lobkovic s rekatolizací svých holešovských poddaných,
začal právě u tkalců – těm nechal zabavovat či rozbíjet
stavy, pokud nepřestoupili na katolickou víru.
První zmínka o holešovském tkalcovském cechu
pochází z roku 1554, kdy holešovští cechmistři a mistři
požádali kroměřížský cech „o naučení“ – aby jim „vydali míru brd na šíř a ustanovení řádu“, jakého oni sami
užívají. Kroměřížští tkalci na přímluvu holešovského
úředníka, vladyky Krsovského z Krsovic skutečně holešovském cechu ponaučení (které sami získali od tkalcovského cechu z Brna) poskytli – jimi předané regule
měly 10 článků, upravujících pravidla cechovního života
a také poskytli ony míry brd, což sloužilo k určité standardizaci šíře vyráběných pláten – kupující měli jistotu,
že jimi kupované plátno je stejně široké v Holešově jako
v Kroměříži nebo v Brně.
S vývojem cechovního zřízení se rozšiřovaly i cechovní regule a protože holešovští tkalci si brali poučení
od tkalců kroměřížských, tak v roce 1690 dostali nové
regule, které měly už 23 artikulí. Cechovní artikule tak,
jako i u jiných cechů ale musel cechu potvrzovat majitel
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panství a rovněž purkmistr a rada města. Tkalci se samozřejmě snažili dosáhnout pravomocí, které by jim umožnili bránit se zejména nekalé či dumpingové konkurenci
– a tyto pravomoci jim holešovští páni potvrzovali. Tak
například v roce 1650 dostali tkalci povolení, aby při trzích mohli dohlížet na prodej plátna a užívání správných
loktů „poněvadž paní tudy od Židů a jiných handlířů
plátna mezi přezení prodáváním ošizeni bývají i po čas
loktů nespravedlivých užívati se dopouštějí“.
Kromě cechovních artikulí přebírali holešovští tkalci
od kroměřížského cechu také tzv. „pořádek tovaryšský“,
který upravoval postavení a chování učňů a tovaryšů.
Tyto pořádky (poslední byl vydán v roce 1773) velmi
detailně upravují nejen odbornou výuku a praxi, ale
především z tehdejšího pohledu morální povinnosti tovaryšů – ti byli trestáni a pokutováni, když přišli pozdě
na bohoslužby, když byli přistiženi při hře či popíjení ale
třeba i když si sundali plášť!
Hrdý cech holešovských tkalců disponoval samozřejmě všemi cechovními atributy – za vysokou cenu
24 zlatých si nechal v roce 1717 vyrobit nové postavníky,
které se dochovaly jak ve farním kostele, tak i v kostele
sv. Anny, dále cechovní truhlou na cechovní dokumenty,
pečetidly (typáři), ale i tzv. pokrovy, látkovými přehozy
na slavnostní příležitosti, či dokonce márami.
Spolu s formálním zánikem cechů ale zanikla i sláva
a postavení holešovských tkalců. Zatímco řada jiných řemesel zažívala relativní rozkvět ještě na začátku 20. sto-

letí, zavedení strojové tovární výroby zejména levných
bavlněných látek znamenalo prakticky zánik ručního
tkaní plátna a tedy i zánik holešovských tkalců. Je škoda, že se do dnešních dnů kromě honosných cechovních
atributů nedochoval ani jeden tkalcovský stav, přičemž
v 19. století byl snad v každém holešovském domě alespoň jeden.
Karel Bartošek

Postavník tkalcovského cechu ve farním kostele

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Aquazorbing na holešovském koupališti
Holešov – V sobotu 4. 8. 2018 místní organizace
ČSSD uspořádala v areálu holešovského koupaliště dlouho dopředu avizovanou akci: „Neseď doma, aneb přijď
si zařádit na koupaliště“. ČSSD si koupaliště na celý den
pronajala, aby umožnila všem návštěvníkům již od 10:00
hod. vstup zdarma. Odpoledne od 14:00 do 18:00 hod.
pak profesionální firma v části velkého bazénu provedla
přehlídku nejnovějších atrakcí v oblasti aquazorbingu.

V nabídce byla různá nafukovadla ve tvaru čtverce, kruhu, koule, válce, trampolíny a mnoha dalších neobvyklých těles. O velkém zájmu svědčila po celou dobu početná fronta dětí i dospělých, kteří se opakovaně pokoušeli
některou z atrakcí vyzkoušet. Dostalo se na všechny.
K celkovému úspěchu přispělo rovněž nádherné počasí,
perfektní kvalita vody v bazénu, přátelská atmosféra, spolehlivě fungující bufet i bezchybná spolupráce

ostatního personálu včetně plavčíků. Akce se vydařila,
jak svědčí vzkazy a e-maily spokojených návštěvníků –
organizace klapla na výbornou, nikomu se nic nestalo
a každý si přišel na své.
Během celého dne koupaliště navštívilo okolo 1200
zájemců a věřím, že převážná většina byla s návštěvou
spokojena.
Jaroslav Chmelař, předseda MO ČSSD Holešov

Funkcionalistická ozdoba Holešova
Holešov – I když jsou stavební památky v České
republice jednou z jejích největších kulturních hodnot
a turistických lákadel, pouze o dvou architektonických
slozích lze odpovědně prohlásit, že naše země v nich
představuje světovou špičku. Je to samozřejmě české
a moravské baroko, které vytvořilo zcela svébytnou
stavební, uměleckou a krajinotvornou kulturu a potom
funkcionalismus (konstruktivismus), který v období mezi
dvěma světovými válkami zaznamenal v českých zemích
tak mimořádný rozvoj a úroveň, která ovlivňovala stavební vývoj v celém tehdejším světě.
V Holešově máme štěstí, že se zde nachází mimořádně velké množství špičkových barokních stavebních
památek, které vytvářejí přímo učebnici vývoje barokní-

ho slohu na Moravě. Ale i funkcionalismus zde zanechal
řadu objektů, jejichž autory jsou často světově proslulí
architekti. Nejvýznamnější funkcionalistické stavby jsou
tři. Je to především nenápadná budova bývalé Moravské
banky (č.p. 55 na náměstí Dr. E. Beneše, nyní květinová
síň), jejímž autorem byl v roce 1928 světoznámý architekt Bohuslav Fuchs. Jako absolvent holešovské reálky
zpracoval projekt banky tak, aby nenarušil charakter
okolní historické zástavby, tedy v minimalistickém, velmi skromném duchu. Další významná funkcionalistická
stavba vznikla na nároží náměstí a ul. Zámecké. Zde byla
v letech 1936–1938 vybudována pozdně konstruktivistická spořitelna (č.p. 67 náměstí Dr. Edvarda Beneše) podle
projektu pražské dvojice Jindřicha Friewalda (1890–

1945) a inženýra Gustava Böhma. Tato budova se už sebevědomě hlásí k hlavním zásadám pozdního funkcionalismu, i když její výsledná podoba byla ovlivněna požadavky
památkové péče, které omezovaly zejména její výšku.
Téměř současně na exponované hlavní holešovské
tepně, třídě Palackého s křížením ulice Malá, v letech
1936–1937 vyrostla nejvýraznější funkcionalistická
budova, opravdová perla funkcionalistické architektury
- obchodní a obytný dům (č.p. 821 Palackého ul.) pro
Františka Schrotta a Karla Baďuru. Nejen svým pohledově exponovaným umístěním je to jedna z nejvýraznějších
staveb městského centra. Výsledná podoba, jak napovídá plánová dokumentace signovaná stavitelem Janem
Janáčem, byla kompromisním výsledkem stavebního řízení, kdy investor, nucený odstoupit ze svého původního
záměru, uliční část objektu snížil o jedno patro. Stavbě
nautického výrazu dominuje hranolová hmota rizalitu,
kontrastující se zaoblenými nárožími. Fasádu člení čtyřdílná okna, obchodní parter obepíná prosklený pás výkladců v ocelových rámech. Terasy domu byly opatřeny
trubkovým „parníkovým“ zábradlím modré barvy. Tato
unikátní architektura není jen řemeslným řešením, ale
špičkovou, progresivní a odvážnou architekturou, jejíhož
skutečného autora, tedy autora záměru nautického (námořního) řešení, zatím neznáme, musí jít o některého
špičkového funkcionalistického architekta. Díky spolupráci s potomky rodiny Schrottovy se snad podaří po
desítkách let určit skutečného autora tohoto ojedinělého
architektonického pojetí.
Karel Bartošek
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„Holešovská 50ka rusavskými kotáry na kole i pěšky“
Klub českých turistů Holešov spolu s oddílem
KČT TOM Medvědí stopa Vás tímto zve na
49. ročník tradičního putování

„HOLEŠOVSKÁ 50KA
RUSAVSKÝMI KOTÁRY
NA KOLE I PĚŠKY“,
pořádaný dne 8. září 2018
za podpory MÚ Holešov,
Sokola Holešov, Oborové zdravotní
pojišťovny a.s. a firmyJACOM s.r.o., Holešov
Pěšky: 50, 35, 25, 18, 10 km
Na kole: 50, 25 km
Informace: Ing. František Hostaša, Sadová
1549, 769 01 Holešov, mobil: 604/465413
e-mail: f.hostasa@email.cz

Tradiční pochod „Holešovská 50ka rusavskými
kotáry na kole i pěšky“ byl prvně otevřen i pro
cyklisty v roce 2001 a byl velmi rychle oblíben.
Zvolené trasy pro cyklisty vedou po silnicích a částečně po značených cyklotrasách a od 40.
ročníku je nově otevřená trasa 50 km převážně terénem
často po nebo proti trase populárního Drásala. Trasy jsou
voleny tak, aby šly pokud možno mimo trasy pochodů.
Start a cíl všech účastníků bude tentokrát mimořádně v budově kina v Holešově, ke kterému vede od
nádraží červené turistické značení.
Organizace:
Pochody:
50 km: start od 7:00-9:00 hod.
35 a 25 km: start od 7:00-9:00 hod.
18 km: start od 7:00-11:00 hod.
10 km: start od 7:00-13:00 hod.
pochod pro rodiče s dětmi (děti bez startovného).
Cyklisté 25 a 50 km: start od 8:00-13:00 hod.

Startovné 20,- Kč, členové KČT 10,- Kč, děti do 15
let zdarma, občerstvení v cíli pochodu.
Možnost ubytování ve vlastních spacích
pytlích za poplatek 50,- Kč/noc. O požadavku
ubytování je třeba uvědomit organizátory min. 3
dny před pochodem.
Vhodná mapa: Turistická mapa KČT č. 94, Hostýnské
vrchy 1: 50 000, mapy SHOCART č. 70 Zlínsko, Hostýnské
a Vizovické vrchy nebo č.152 (cyklomapa).
Účast na pochodu na vlastní nebezpečí. Podmínkou
je zdravotní stav odpovídající zvolenému rozsahu pochodu. Účastníkům pochodů na 50 km, 35 km a 25 km
doporučujeme lékařskou prohlídku. Pro cykloturisty se
doporučuje ochranná přilba, u dětí je povinná. Při chůzi
a jízdě po veřejné komunikaci je třeba dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Na startu a v místě kontroly bude k dispozici příruční lékárnička KČT.
V cíli obdrží účastníci pochodu tradiční občerstvení,
diplom a medaili z perníku.

Příběhy stromů: Stromy republiky Zlínského kraje 1918 – 2018
Zámek Holešov otevřel putovní výstavu o stromech
ve Zlínském kraji, které lidé zasadili, aby budoucí generace nezapomněly na významné události nebo osobnosti. Výstava shrnuje téma na fotografiích ze současnosti,
dobových snímcích z výsadby či různých fází růstu a také
v doprovodných textech. Veřejnost si ji může prohlédnout do 2. září 2018 v arkádách zámku Holešov.
Prostřednictvím příběhů stromů výstava ukazuje
sváteční i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech, především však v období první republiky. Na dvaceti
panelech je představeno přes osmdesát stromů a malou
zajímavostí výstavy je originální pamětní deska ze sbírek
Městského muzea v Holešově. Původně označovala míst-

ní lípu vysazenou školní mládeží v roce 1908 k 60. výročí
panování císaře Františka Josefa I. Městské muzeum ji u
příležitosti této výstavy nechalo zrestaurovat.
Výstava vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky a k dalším letošním osmičkovým
výročím a v letošním roce ji mohou vidět lidé na sedmi
místech kraje. Připravili ji pracovníci Národního centra
zahradní kultury v Kroměříži, které je součástí NPÚ, ÚOP.
Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž a za podpory Nadace Partnerství, finančně výstavu
podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Ukázky kovářské práce také při Dožínkách

Udělejte si výlet do historie

Poslední víkendové pátky a soboty včetně dožínkové neděle 2. září budou v zámecké kovárně patřit ukázkám kovářské práce. Pátky a soboty vždy od 9 do 17 hodin s polední pauzou. Zmíněnou první zářijovou neděli zde budou pracovat
dokonce tři řemeslníci a veřejnost se tam může těšit na malý kovářský festival. Dana Podhajská

Webové stránky města Holešova nabízejí novou funkci.
Snadno se proklikem z úvodní stránky dostanete do historie
města Holešova a můžete si pročíst to, co vás právě zajímá. Přehledné kalendárium naleznete při rozkliknutí obrázku Historie
stručně na úvodní straně webových stránek www.holesov.cz
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Ohlédnutí za oslavami v obci Horní Lapač
Horní Lapač - Obec Horní Lapač oslavila dne 14. 7.
2018 své 140. výročí od vzniku, 80 let od založení SDH
a 110 let kaple sv. Floriána. Krátkým ohlédnutím se podělím se čtenáři Holešovska o pěkné zážitky z těchto oslav.
Den začal budíčkem s kapelou Stříbrňanka. Po krátkém pochodu vesnicí jsme přivítali pozvané hosty, mezi
nimiž byla např. europoslankyně Michaela Šojdrová,
senátorka Šárka Jelínková, hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek, starostové z okolních vesnic a další.
Po několikaměsíčním nácviku nám /v krojích zapůjčených panem Bojnanským z Martinic/ taneční kroužek
Horňáček složený z místních nadšenců zatančil Hanáckou besedu. Poté jsme průvodem přešli k obecní kapli,
kde byla sloužena slavná mše svatá. Následovala slav-

nostní schůze v kulturním zařízení obce kde proběhlo
vyznamenání osobností.
V prosluněném červencovém dni se naší obcí proháněl také legendární PACIFIK, který si užily nejen děti.
V odpoledních hodinách se program přemístil
na naše fotbalové hřiště, kde byla opět zatančena Hanácká beseda. Děvčata z organizace První pomoc Nanečisto okomentovala ukázku první pomoci, hasiči z HZS
Holešov předvedli vyproštění a vystřižení zraněné osoby
z havarovaného vozidla. I přes vysoké teploty přijali naše
pozvání policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově a předvedli
ukázku práce se psy /kynologie/, balistiky a všichni si
mohli vyzkoušet střelbu z laserové pistole. Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje ukázalo práci s koňmi

/hipologie/. Poté naši mladí hasiči a ženy ukázaly své
dovednosti v hasičském útoku. Na závěr se nad hřištěm prolétlo sportovní letadlo a hlavně dětem shodilo
spoustu bonbónů.
Večer si tanečníci, hosté a místní zatančili a zazpívali s již zmíněnou kapelou Stříbrňanka, která hrála do
pozdních nočních hodin.
Touto cestou bych chtěla vyslovit „VELKÉ DÍKY“
všem, co se podíleli na přípravách a programu těchto
oslav. Děkuji také zastupitelstvu obce v čele s panem
starostou Františkem Kolečíkem. Jsem ráda, že můžu žít
v naší příjemné malé obci Horní Lapač.
Jaroslava Hudečková
jednatel SDH Horní Lapač

Také v Žeranovicích oslavili sto let republiky
Žeranovice - Při příležitosti Vavřineckých hodů si
také obec Žeranovice připomněla a oslavila sto let od
vzniku republiky. Originálním způsobem oslavy pojal pan
Antonín Vyňuchal, který připravil zajímavou výstavu fotografií z tohoto období propojenou s hudebními hity let
1918 - 2018. Slavnostní vernisáž se konala ve čtvrtek 9. 8.
- tedy bezprostředně před začátkem samotného hodování. Zúčastnili se jí kromě obyvatel obce také hosté z vesnic
okolních. Tradiční Vavřinecké hody pak během víkendu
nabídly tradiční gulášové hody, folklorní vystoupení Maminek a dětí Omladinky Martinice, hudebníky skupiny
Orion, kolotoče, dobré jídlo a neodmyslitelně také hodovou zábavu se skupinou Press, která se i přes občasné
nepochopení přespolních návštěvníků stále koná v neděli
večer a i přesto se stále těší obrovskému zájmu veřejnosti.
Hana Helsnerová

Čápi v zámecké zahradě

Kinematograf vs počasí 2:2

Pravidelnými návštěvníky zámecké zahrady jsou
letos v létě dva čápi. Směle
se procházejí po parku a nebo
poletují mezi stromy a opravdu není problém potkat je.

Do města Holešova v srpnu opět zavítal Kinematograf bratří Čadíků, který stejně
jako v loňském roce sklízel pozitivní ohlasy. I když letos letnímu kinu příliš nepřálo počasí,
po dva večery si zájemci promítání českých filmů užili. Společnost s dlouholetou tradicí
objíždí česká i zahraniční města a obce s projekčními vozy vybavenými projektory a po několik dnů potom promítá především české filmy. Vstupné na projekce v Česku je dobrovolné
a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. V letošním roce bude opět podpořeno
Konto Bariéry, které za více než dvacet let činnosti rozdělilo stovky miliónů korun a pomohlo
tisícům lidí s postižením.
Hana Helsnerová

Dana Podhajská
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Holešovské děti na stopě Rychlým šípům
Holešov - Pracovníci městské knihovny Holešov si
pro děti připravili dobrodružnou prázdninovou hru. Společně se v pátek podvečer vydali po stopě Rychlých šípů.
Úvodem se děti seznámily se samotným osazenstvem
party kladných hrdinů a mohly se dokonce jít podívat do
jejich klubovny. Parta pěti kluků děti obeznámila se svými
zájmy a vlastnostmi.
Následně se všichni vypravili na cestu do zámecké
zahrady, kde stanuli tváří v tvář Bratrstvu kočičí pracky.
V zahradě na děti mimo jiné čekaly úkoly a různé disciplíny, jejichž plnění vyvrcholilo přetahováním se právě
se zápornými hrdiny – Dlouhým Bidlem, Štětináčem
a Bohoušem. Dobrodružný večer se záhadou hlavolamu
pak celá výprava završila v lokalitě na Rybníčkách, kde si
všichni společně opekli špekáčky.
Hana Helsnerová

Léto na koupališti s knihou v ruce
Že je léto nejlepším obdobím pro relax s knihou je
jasné. A protože čtení u vody se jen tak něco nevyrovná, rozhodla se Městská knihovna v Holešově vyjít vstříc
návštěvníkům holešovského koupaliště a ve spolupráci
s Technickými službami Holešov pro ně na léto připravila možnost půjčit si knihu přímo na koupališti. Jak to
funguje? Jednoduše – vyberete si knihu, přečtete si ji,
a buďto ji vrátíte nebo (pokud vás až tolik chytne za srdíčko) můžete si ji odnést s sebou domů. Žádný čtenářský průkaz není potřeba, nekonají se žádné upomínky
a už vůbec ne pokuty! Prostě jen léto, voda, knížka
a pohoda. A kdo ví, třeba to některé nečtenáře inspiruje
i k návštěvě naší knihovny. Tak hezké léto!
MKS Holešov - Městská knihovna Holešov

Petanquový turnaj v CPS
Dne 24. 7. 2018 se v odpoledních hodinách sešli
v parku CPS hráči oblíbené hry petanque. Turnaje v petanque se zúčastnilo 10 uživatelů Centra pro seniory.
Panovala neformální a přátelská atmosféra. Napínavá
hra byla doplněna veselou country hudbou. Všichni si
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pochutnali také na drobném občerstvení v podobě ovocného špízu. Každý ze soutěžících si odnesl malou cenu.
Na závěr našeho turnaje zazpíval „domácí“ pěvecký sbor.
Pracovníci CPS děkují firmě WASTEX a POLICII ČR
za sponzorské dary pro naše seniory.

Pestrá paleta
je sázkou na jistotu
Prázdniny jsou dobou odpočinku, her a zážitků, proto jsou pro děti na mnoha místech v celém Zlínském kraji
připravené příměstské tábory.
U nás v TYMY vsázíme na tradici i novinky. Mezi ty
pravidelně se opakující a velmi oblíbené patří bezpochyby výtvarný tábor s názvem Pestrá paleta. Děti se těší
u tohoto "měšťáku" na výtvarné dílny všeho druhu - enkaustiku, točení na hrnčířském kruhu, pískové mandaly,
FIMO hmotu, dekorování triček, odlévání svíček,... Výtvarničení prokládáme tradičními táborovými aktivitami jako je výlet, letos padla volba na Korunní pevnůstku
v Olomouci, táborák, nocování ve spacácích, písničky
i táborovou poštu. Těch pět dní, které jsou táboru přisouzeny, vždycky uteče jako voda a my se ani nenadáme
a už se musíme loučit. Letošní léto se sešla skvělá parta
čtyřiadvaceti dětí od čtyř do čtrnácti let a užila si spolu
poslední červencový týden velmi aktivně.
Na různé druhy tvůrčích kroužků se malí i velcí mohou těšit v holešovském volnočasovém středisku opět
od září.
za SVČ TYMY Barbora Winklerová

www.holesov.cz
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Topi Lehtipuu v Holešově
Myslím si, že jednou z těch hezčích a zajímavějších
stránek muzikantského života je potkávání velkého počtu různých lidí, ať již jsou to kolegové se kterými sdílíte
pódium, nebo lidé, kteří mají na starosti koncertní provoz a organizaci. Někteří vstoupí do vašeho života na
pár hodin, někteří na dobu delší, a několik vám dokáže
změnit vnímání určitých věcí do konce života. Pro mne
těchto „několik“ byli v posledních letech tři – paní Soňa
Červená, zpěvák Richard Novák a finský tenorista Topi
Lehtipuu. S Topim nás seznámila v lednu 2013 po jeho
koncertě v Praze manažerka souboru Collegium 1704 Veronika Hyxová. Šli jsme na kafe a já byl nervózní, o čem
si budeme se světovou hvězdou povídat, (několik slavných zpěváků jsem měl tu čest zažít). Jaké ale bylo mé
zjištění a úleva – přede mnou seděl „normální“ člověk,
(co na tom, že za dva dny zpíval v Salcburku s Berlínskými
filharmoniky, a byl součástí neuvěřitelné pompéznosti,
která takové koncerty provází). Mluvil o tom, jak moc pro
něj znamená Dvořákova hudba, a jak rád by ji zpíval. Zmínil jsem se mu o koncertech v Holešově, a pak následovalo
jedno překvapení za druhým: přijede si prohlédnout sál
a vyzkoušet akustiku, (věc u zpěváků nevídaná...).
Měl bych ho tedy vyzvednout na letišti v Praze nebo
Vídni? Ne, proč? Nejblíže je přece Mošnov, z Paříže je to
s jedním přestupem... Za tři měsíce se tedy uskutečnil
báječný víkend na zámku, plný zkoušení a příprav koncertu plánovaného na podzim 2015. Bohužel, z těch

plánů nezbylo nic, protože Topi Lehtipuu byl jmenován
uměleckým ředitelem největšího festivalu ve Finsku –
Helsinky Festival – a na další tři roky byl nucen změnit
veškeré své koncertní aktivity. Až tedy nyní – opět Mošnov, (veškeré náklady si Topi hradí sám), první víkend
v srpnu, Holešov, zámek, zkoušky, čeština, výslovnost,
program koncertu, co by posluchači rádi slyšeli... Dnem
D se stane čtvrtek 13. září, pět let po prvním setkání
a návrhu holešovského koncertu. Topi za ten čas pomohl

stát se helsinskému festivalu jednou z nejprestižnějších
evropských kulturních akcí. Když jsme v sále zámku
zkoušeli, uvědomil jsem si, že vůbec nedělá rozdíl mezi
koncertem v Paříži, Londýně nebo Holešově. Neuvěřitelná pokora a poctivost v tom, co dělá, mu to nedovoluje.
Následující den po pražském koncertě psaly kritiky
...Lehtipuu okouzlil Prahu. Jsem si jistý, že nadchne i posluchače v Holešově. Ten večer 13. září bude hudebním
svátkem.
Karel Košárek

srpen 2018 | 15

POZVÁNKY

Kulturní servis - září
KONCERTY
Vlasta Redl
7. září, v 19.00 hod., nádvoří zámku Holešov
Vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč
MUSICA Holešov
Topi Lehtipuu
13. září, v 19,30 hod. /čtvrtek/, zámek Holešov, velký sál
Tento mimořádný zpěvák – finský tenorista, který si svým
nádherným hlasem a bezprostředním projevem podmaňuje
posluchače po celém světě.
MUSICA Holešov
19. září, v 19,30 hod. /středa/, zámek Holešov, velký sál
Účinkují: soli - Carolina Eyck, + Kvarteto Martinů
MUSICA Holešov
MATINÉ
23. září /neděle/, zámek Holešov, sala terrena
Koncert ke Dni české státnosti
27. září 2018, v 18,00 hod. /čtvrtek/, kostel sv. Anny
Účinkuje Holešovský komorní orchestr, umělecký vedoucí Ivo
Kurečka
VÝSTAVY
Joža a František Uprkovi Holešov 2018
15. 6. - 9. 9. , zámecká galerie Holešov
vstupné 120 /80, -, rodinné 270,- Kč.
Bzzukot
22. červen –15. září, zadní galerie zámku Holešov
Interaktivní výstava pro rodiny s dětmi ze života včel
vstupné 80,- /60,- a rodinné 170,- Kč

Letní iluze XVI.
29. června – 30. září, zadní sály zámku Holešov. Vstup volný
Stavby století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji
29. června – 30. září, chodba 1. patra zámku Holešov
Vstup volný
Příběhy stromů. Stromy Republiky Zlínského kraje
1918-2018
1. srpna – 2. září 2018, arkády zámku Holešov, přízemí
Malé i velké holešovské osmičky
26. 9. – 30. 12. , chodba 1. patra zámku
Vernisáž: 25. 9. 2018, 17.00 hod.
Výstava představí významné osmičkové letopočty naší moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je prožívali obyvatelé Holešova. Návštěvníky provede od revolučního roku 1848
až po okupaci ČSSR v roce 1968. Současně ale ukáže i taková
výročí končící „magickou osmičkou“, která jsou důležitá pouze
pro naše město. Také roky 1868, 1888 nebo 1928 byly bohaté
na zajímavé události. Pořádá MKS Holešov, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov a Vlastivědný kroužek Holešov.
AKCE
Dožínky mikroregionu Holešovsko 1.– 2. září, zámecká
zahrada
1. září /sobota/ - 15,00 – Moravská veselka – k tanci a poslechu hraje dechová hudba ze Sušice u Přerova. Vstupné zdarma.
2. září /neděle/ 9,00 a 11,00 – Dožínkový průvod
9,30 - Dožínková mše svatá
11,30 – 18,00 hod. = kulturní program (folklorní soubory, Hanácká beseda, mažoretky, hudební skupiny, lidový vypravěč
Franta Uher z Lanžhota, výstava zemědělské techniky a hospodářských zvířat. Doprovodný program pro děti, občerstvení.
Čtení ke kafi
14. září, v 19.00 hodin, kino Svět Holešov
Pro návštěvníky káva zdarma a pro čtenáře knihovny 50% sleva na vstupné. Vstupné: předprodej 220 Kč, přístavek 190 Kč
Holešovský Blešák
15. září, 8.00 - 13.00 hod., zámek Holešov
hobby sběratelská burza. Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč
		

Pro děti a mládež
Děti slaví 100 let republiky
červenec – září, zámecká zahrada
Stezka po stopách české historie, do 28. 10. 2018, Zámecká
zahrada. Výstava obrázků holešovských dětí na téma 100 let
republiky spojená s naučnou stezkou
KURZY
Taneční kurz
Září – prosinec, zámek Holešov, velký sál
Kurz je určen nejen pro SŠ, OU…ale i ostatní zájemce.
Cena kurzu pro jednotlivce: 1.700,- Kč, pro kolektivy 1.450,- Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
"Ani Krampol není dokonalý",
4. října, v 19.00 hod., kino Svět Holešov
Vyprávění známého herce, který letos oslavil významné životní
jubileum o jeho zážitcích z natáčení filmů a seriálů a to nejlepší
z pořadu "Nikdo není dokonalý" Vstupné: předprodej 250 Kč,
přístavek 220 Kč
III. Divadelní přehlídka
12. - 14. říjen, kino Svět Holešov
Přehlídku divadelních souborů zahájí holešovské D6K.
Nedělní představení pro děti - veselohra Skópá Barka
Koncert ke státnímu svátku ČR
28. října, v 19,30 hod., neděle, zámek Holešov, velký sál
Účinkují: soli: Michela Fukačová – violoncello, Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín.
Dirigentka – Nikol Kraft.

Hody Količín
31.8. PÁTEK- hodová zábava se skupina PRESS - 20:00
2.9. - NEDĚLE
budíček 8:30 dechová hudba v ulicích obce
10:30 mše svatá, obecní park
13:30 - hodová zábava, dechová hudba Hulíňané

K poslechu a tanci
V neděli 7. 10. 2018
od 15.00 hodin ve společenské hale SVČ-TYMY
Vstupné: předprodej 150,- Kč, na místě 200,- Kč
Informace a předprodej v kanceláři SVČ - TYMY Holešov
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Klub výsadkových veteránů Holešov vyjel za historií a kulturou
Ve čtvrtek 26. 7. 2018 dle plánu akcí roku 2018 připravil Klub výsadkových veteránů Holešov zájezd členů
klubu. Zájezd byl odměnou za práci členů klubu, kteří se
od začátku roku 2018 do dnešního dne zúčastnili okolo
30 pietních a jiných akcí.
První zastavení bylo věnováno Památníku II. světové války v Hrabyni. Areál památníku včetně komentované prohlídky se nám líbil. Připomněli jsme si znova
své znalosti o průběhu II. světové války ze školních lavic
i s vyprávění našich rodičů a účastníků těchto těžkých
bojů za svobodu republiky.
Druhé naše zastavení bylo v Dolních Vítkovicích. Ve
škole jsme se sice učili, co jsou to vysoké pece, ale teď
jsme měli možnost nahlédnout přímo do celého obrovského komplexu zařízení se skvělým fundovaným výkladem průvodce.
Po prohlídce jsme nastoupili do výtahu, který původně navážel materiál do pece, nyní je upraven pro cca
20 osob a s ním jsme vystoupali do výšky 35 metrů. Pak
po schodech okolo pece ještě jednou tolik metrů na vyhlídkový BOLT TOWER na samém vrcholu pece s pěkným
výhledem na Ostravu.
Při sestupu po schodech jsme prohlíželi jednotlivé
části vysoké pece, opět s odborným výkladem velmi
příjemného průvodce. Ve spodní části pece nám začalo
pršet, ale nálada byla dobrá a později se opět ukázalo
sluníčko.

Naše poslední zastávka patřila kultuře i historii a to
návštěvou zámku Hradec nad Moravicí. Prohlídka zámku
byla velmi pěkná, opět se skvělým mladým průvodcem,
který nás seznámil s minulostí zámku, s jednotlivými
majiteli a také s věhlasnými hudebními skladateli, kteří
na zámku pobývali, jako Ludwig van Beethoven nebo
Ferenc Liszt se svou dcerou Cosimou Wagnerovou. Přátelské vztahy udržovali majitelé Lichnovští s W. A. Mozartem, N. Paganinim, P. Picassem a dalšími.

Cesta malým autobusem byla velmi příjemná, poděkování patří dopravci panu Šťastnému i řidiči panu
Ševčíkovi, který nás bezpečně dopravil domů.
Poděkování patří i Krajskému úřadu Zlín a Městskému úřadu Holešov za poskytnutí dotace, která nám
umožnila tento zájezd uskutečnit.
Luděk Stoklásek,
člen výboru a kronikář KVV

X. ročník střeleckého trojboje
Holešov - Holešovští výsadkoví veteráni, kteří
obohacují společenský, sportovní a i pedagogický život
našeho města mimořádným způsobem (vzpomeňme
jen na nedávné branné dopoledne pro žáky holešovských základních škol v zámeckém parku, pořádané KVV
Holešov) uskutečnili v pátek 20. července na střelnici
Policejní školy v Dobroticích jednu ze svých tradičních
a proslulých akcí – už X. ročník mezinárodního střeleckého souboje.
Opravdu velkoryse zorganizované soutěže se zúčastnilo 23 tříčlenných družstev z České i Slovenské
republiky. Samozřejmě převládali členové Klubů výsadkových veteránů, které v obou našich bratrských zemích
o sobě stále více dávají vědět, ale našlo se i několik družstev sympatizantů – jedním z nich bylo smíšené družstvo Městského úřadu Holešov. Soutěžilo se tradičně ve
střelbě ze samopalu, pistole a malorážky, nutno uznat,
že organizace akce (které účinně napomohli i příslušníci
Policejní školy, kterým za to patří dík) byla skvělá – v takovýchto případech, kdy padají rány ze všech možných
ručních palných zbraní je vždy perfektní, že nedojde
k žádnému úrazu, nálada soutěžících rovněž a i pohoštění nemělo chybu. V družstvech zvítězilo smíšené družstvo KVV Nové město nad Váhom se skvělým počtem
400 nastřílených bodů ze 450. Na druhém místě skončilo mužské družstvo z KVV Topolčany a na třetím místě
Klub výsadkových veteránů Praha. Holešovští výsadkoví

veteráni obsadili se ziskem 365 bodů pěkné čtvrté místo
(Tóth, Jurda, Hric ml.). V jednotlivcích obsadili první dvě
příčky skvělí slovenští střelci – prvním byl Peter Paška
z Nového Mesta nad Váhom se 136 body ze 150, druhým
Dušan Bielich z Topolčan, na třetím místě se umístil holešovský Jiří Jurda. Katergorii žen vyhrála Beáta Králová
ze zlínského vojenského velitelství s famózními 132
body. Druhou ženou byla Karla Havalcová z vítězného
družstva KVV Nové Mesto nad Váhom a třetí pak Marie
Řehořová z KVV Prostějov.

Letošní ročník Střeleckého trojboje KV byl opět
skvělým zážitkem pro všechny zúčastněné a perfektní
vizitkou holešovských výsadkových veteránů i celého
města. Bohužel, naši výsadkoví veterání nemládnou
a začínají mluvit o tom, že letošní desátý ročník soutěže
byl posledním – doufejme, že si to ještě rozmyslí a že
v této skvělé tradici budou pokračovat, nebo že alespoň
udrží soutěž v menším rozsahu, třeba dvojboje.
Tak všichni doufáme, že se za rok opět sejdeme!!
Karel Bartošek
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Do období antického Řecka se přenesli pionýři z Holešova na svém táboře
Holešov – Každoročně prožívají pionýři z Holešova
své táborové dobrodružství na louce pod Šaumburkem.
Na toto místo se vracíme od roku 1987.
Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován
historickým tématem Antické Řecko. Celý tábor se tedy
odvíjel v období antiky. Děti v průběhu čtrnácti dnů prošly
mnoha řeckýmy městy. Např. seznámily se se životem, výchovou a kulturou v Athénách, ve Spartě, navštívily věštírnu v Delfách, propluly Koryntským průplavem, obchodovaly také na tržišti v Mykénách. Nechyběla také zápletka
s Trojským koňem a také typický řecký tanec. Významnou
událostí byly Olympijské hry, které byly letos rozděleny do
třech dnů. První večer byl věnován slavnostnímu ceremoniálu. Zástupci z každého města vyzvedli slavnostní olympijský oheň na „Olympu“, který jim předali sami bohové
Zeus a Héfaistós. Oheň pak hořel po celou dobu konání
Olympijských her. Druhý den proběhly disciplíny jednotlivců - např. hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem, běh na
jeden stadion, běh těžkooděnců, potápění a také skok
daleký. Třetí den se uskutečnily kolektivní sporty - přetah
lanem a běžecká štafeta. Součásti Olympijských her bylo
také večerní klání v rétorice - řečnictví. Olympijské hry se po
celou dobu konaly v duchu Fair play. Na vítěze čekaly „vavřínové věnce“ a velký potlesk a ovace ostatních sportovců.
Na táboře nechyběly také oblíbené hry a soutěže:
dřevorubecká olympiáda, pevnost Boyard, Oko za oko,
sazka a všechny hry v lese a také večerní bojové hry.
K nezapomenutelným zážitkům patřila také večerní táborová posezení, při kterých jsme zpívali, povídali si a hráli
různé hry. Na závěr každého večera jsme se vždy těšili na
čtení antických bájí. Navštívila nás také spousta zajímavých osobností, např. včelař Václav Srkala z Telče, ornitolog Jaroslav Walter a také tradičně hvězdář Tomáš Pečiva
z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Měli jsme velkou
radost, že za námi k táboráku přijel také známý folkový
zpěvák Slávek Janoušek, který nám zpříjemnil večer jeho

veselými písničkami. Velmi milé bylo také setkání se zahraničními dobrovolníky, kteří za námi přijeli z různých koutů
světa – z Mexika, Španělska, Turecka, Francie. Prožili jsme
s nimi jen pár hodin, ale měli jsme pocit, že je známe již
dlouho. Velmi aktivně se zapojili do našeho programu, byli
nadšeni z našich aktivit a loučení s nimi bylo velmi smutné. Kromě doborovolníků z Židovského festivalu s námi na
táboře strávila několik dní naše milá kamarádka z Hong
Kongu- Michell a také Amina z Nigérie, díky nim jsme měli
možnost procvičit si anglická slovíčka a konverzovat s nimi.
Táborové dny velmi ubíhaly a my jsme se pomalu blížili
k našemu cíli. Tradičně ve čtvrtek za námi přijeli naši rodiče
a další hosté na Slavnosti Dia a Mykénský trh. Předvedli jsme
jim vše, co jsme se na táboře naučili. Toto byla také veliká
zkouška pro táborové nováčky, tentokrát opět všichni obstáli.
A přišel poslední táborový den, který bývá velmi
smutný, ale také náročný. Čekala nás výprava na bájný
Eménos. Před tím, než jsme se však vydali Eménos hledat,
jsme se museli posilnit pravou řeckou hostinou, tedy hostinou, při které se leží na levém boku a pojídají se řecké
speciality včetně oliv. Nastal večer a s ním i otázka, kde
se ten bájný Eménos nachází, proto jsme vyslali naše zá-

stupce do Delfské věštírny, zde obdrželo město Mykény
mapu a celou cestu až do bájného města nás právě toto
město vedlo. Protože bájné město bylo úplně vyprahlé
a téměř bez života, museli jsme naplnit vodou své vyrobené
Amfóry a celou cestu až do města jsme tyto nádoby nesli.
Cesta byla opravdu dlouhá a náročná, ale touha po spatření Eménosu byla silnější než spánek a tak jsme v krásnou
a mystickou noc při zatmění měsíce společně nalezli bájný
Eménos. Zde nás přivítal poslední z žijících obyvatel a odměnil nás prachem a kameny z již znovuobjeveného města.
Všichni jsme z toho měli velkou radost, byl to velmi hezký
zážitek, na který většina z nás nikdy nezapomene.
Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravili.
Poděkování si zaslouží všichni vedoucí, kuchařky i ostatní
pracovníci tábora za skvělých 14 dní. Na táboře jsme prožili nezapomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale
také jsme navázali nová kamarádství. Věříme, že budou
trvat i nadále nejen během prázdnin, ale také v průběhu
školního roku. Také už teď se těšíme na náš tábor v roce
2019. Naše velké poděkování patří za finanční podporu
městu Holešov, Zlínskému kraji a MŠMT. Za účastníky tábora Klaudie, Pavel a Maty PSM Očadlíka Holešov

cz/prehledy-statistiky). Pokud Holešov nabídne kvalitní
výběr titulů, potenciál návštěvnosti je až 30 tisíc diváků
ročně (výpočet založený na spádové oblasti rovnající se
dvojnásobku počtu obyvatel v obci, tj. 2 x cca 10 tisíc;
vynásobeno koeficientem roční návštěvnosti kina na jednoho obyvatele ČR, tj. 1,5). Ani u velmi střízlivého odhadu
nejde o méně než 10 tisíc návštěvníků ročně. Jednoduše
– lidé zájem o kino mají a do kina chodí. Pokud se navíc
nabídne možnost navštěvovat kino blíže místa bydliště,
zájem to pravděpodobně jenom posílí. Dalším statisticky
zaznamenaným trendem, který jde naproti provozování
kina v městech velikosti a typu Holešova, je růst podílu
malých (jednosálových) kin na celkových tržbách z projekce filmů v Česku na úkor multiplexů. Z cca 20 procent
v roce 2009 na téměř 25 procent v roce 2016. Záběr kina
jde napříč společenskými vrstvami. Má potenciál jak
u mladých, tak u starších, lidí svobodných i ženatých/vdaných, u mužů stejně jako u žen, lidí pracujících rukama
i těch pracujících hlavou…Provoz budovy kina stojí peníze (energie, opravy, revize) bez ohledu na úroveň jejího
využívání. V okamžiku obnovy pravidelného promítání
dojde k navýšení celkového počtu návštěvníků – a existence budovy tak získá větší smysl. Nároky na stav a vy-

bavení budovy nejsou velké. Budova kina Svět i ve stávajícím stavu je z tohoto pohledu pro digitalizaci poměrně
luxusní prostor. Navíc smysluplně provozovat kino je dobrý směr, jak se přiblížit k revitalizaci/rekonstrukci budovy. Kino je možné provozovat prakticky kdekoli, techniku
lze zavádět a rozšiřovat v etapách. Vybavení je možné
poměrně operativně přemísťovat – například přes léto
do venkovního kina. Existuje více variant provozování
kina. Vedle formátu nastaveného nyní jinými možnostmi
jsou například model franšízy nebo individuálního soukromého provozovatele.
Mnoho menších obcí již své kino digitalizovalo
a provozují ho. Jde například o města a městečka s jednotkami tisíc obyvatel. Mezi digitalizovanými kiny se ale
nacházejí také prakticky vesnice s třeba tisícovkou obyvatel (příklady: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice;
Dolní Podluží, okres Děčín). Všude tam pochopili, že mít
možnost navštěvovat kino do kulturně-zábavního mixu
jednoznačně patří. Přehledy a mapy digitálních kin ve
standardu DCI najdete na webu: goo.gl/i6jpXB, resp.
goo.gl/ntiuVy.
Michal Šuráň,
iniciativa Holešovské kino (holesovskekino.joomla.com)

Proč je dobré mít kino
Holešov – Dobrá zpráva pro zájemce o návštěvu
kina v Holešově! Holešov má spoustu důvodů k tomu stále digitalizované kino mít a provozovat. Nejpodstatnější
z argumentů uvádíme v následujícím přehledu.
Město vlastní krásnou historickou budovu kina
s tradicí promítání sahající do 20. let 20. století. Promítalo
se prakticky pořád, napříč veškerými společensko-historickými etapami, navzdory požárům budovy apod. … až
do přelomového roku 2013, kdy došlo ke skokové změně
vedoucího formátu distribuce – z analogového na digitální. Je tedy jistě na co navazovat! Byla by nekonečná škoda
nezvládnout změnu promítací techniky – a nepokračovat
v této dlouhé tradici. Tím spíše, že cena za digitalizaci by
při využití dotace od Státního fondu kinematografie činila
v základní (ale pro provoz plně dostačující) variantě cca
1 milion korun. V této souvislosti připomeňme, že město
v roce 2017 již přidělenou dotaci 750 tisíc korun aktivně
odmítlo. Lidé chodí do kina stále více. Podle statistik Unie
filmových distributorů je od počátku tisíciletí návštěvnost kin v České republice stabilně nad 10 miliony ročně;
s výjimkou nejhoršího roku 2005 (9,5 milionu), a s nejlepšími výsledky v poslední době – ročníky 2016 a 2017
zaznamenaly návštěvnost přes 15 milionů (více viz: ufd.
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INZERCE
LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o., Hadovna 54, 763 16 Lukoveček
tel. 603 835 259

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
JEHLIČNATÉHO
Z KŮROVCOVÝCH TĚŽEB ROKU 2018
Z důvodu navýšení objemu těžeb jehličnatého dříví v roce 2018 nabízí naše
společnost palivové dříví pro občany v regionu za mimořádnou cenu:
490,- Kč / prm (prostorový metr) včetně DPH ve výši 15%			
Dříví je expedováno v délkách 2 m, 4 m, nebo v celých délkách (do 12 m) dle
požadavků zákazníka.						
Doprava dříví je zajištěna soukromými dopravci a není v ceně dřeva.		
Cena jehličnatého paliva je o 40 % nižší, než cena paliva listnatého tvrdého,
přitom výhřevnost na stejný objem je nižší pouze o 20 %.			
Palivové dříví jehličnaté je vhodné do klasických i zplynovacích kotlů.		
Využijte možnosti předzásobení palivem ve výhodných cenách na příští topné
sezóny.						

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SAMOVÝROBY
PALIVOVÉHO DŘÍVÍ JEHLIČNATÉHO
Občané si můžou vyrobit palivové dříví přímo v porostech - vytěžit, přiblížit a
odvézt vlastními prostředky. Cena je stanovena ve výši :			
200,- Kč / prm (prostorový metr) včetně DPH ve výši 15%		
Objednávky:
LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o.
Hadovna 54
763 16 Lukoveček

tel. 603 835 259
e-mail: lesy.hostyn@tiscali.cz
w.w.w. lesy-hostyn.cz

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tovární 1081, Holešov (ve Sportrelaxu)
Tel: 603 720 375

Jaroslav Hořák
www.masaze-jamas.cz

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE

Tel.: 603 447 040

s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081

NUTNĚ HLEDÁM BYT,
s opravami počítám. Tel.: 603 976 867

• Relaxační, rekondiční masáž
• Lávové kameny, baňkování
• Havajská masáž Lomi lomi
• Trigger point, indická masáž hlavy
• Reflexní masáž plosky nohy
• Rašelinový a parafinový zábal

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

• Dárkové poukázky a permanentky
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Judo SKP Holešov pořádá nábor nových členů
Holešovský klub juda SKP Holešov od září opět pořádá
nábor nových členů do řad judistů. Přihlásit se mohou chlapci i děvčata ve věku od 6 let. První trénink proběhne dne
4. 9. 2018 a tréninky juda probíhají vždy v úterý a čtvrtek od
16:30 hod. do 18:00 hod. v prostorách SPŠ MV Holešov. Sraz
všech judistů je vždy v 16:15 hod. u brány SPŠ MV v Holešově.
Doporučujeme zájemcům, aby se prvotně na trénink přišli
podívat (i s rodiči) a následně dle zájmu se tréninku i zúčastnili. Začátečníkům na trénink postačí pouze tepláky (ne

bermudy), tričko s dlouhým rukávem (ne s krátkým) a pití.
Nábor bude trvat během celého měsíce září (noví zájemci
mohou přijít kdykoliv v průběhu září), jelikož není možné
nové členy přijímat v průběhu celého roku – není v našich
silách v průběhu roku individuálně pracovat s novým zájemcem - je třeba pracovat se skupinou nováčků. Každý z nových
zájemců by měl být schopen alespoň provést kotoul vpřed
či vzad bez pomoci dospělého, jelikož gymnastika je jedním
z prvků a základů, kterým se na tréninku juda věnujeme.

Současně se začátkem školního roku pokračuje našim stávajícím judistům i závodní sezóna – její podzimní
část. Doufáme, že naši závodníci budou i nadále úspěšní,
odpočinuli si přes prázdniny, načerpali dostatek sil a dle
dosažených výsledků se podaří některým z nich zúčastnit
se Mistrovství či Přeboru ČR. Těšíme se na nové zájemce
a stávající členy klubu.
Jiří Hrbáč, trenér

K zamyšlení i pro zasmání
Shodou okolností jsme přišly do prostoru, kde máme
uloženy věci ze sokolovny po dobu její opravy. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistily opětovné porušení
zabezpečení místností a mezi uskladněnými věcmi byla
připravena k expedici hromádka věcí. Na zednických kolečkách se nacházela pečlivě zabalená travní sekačka a na ní

připevněny dva větší dvojité žebříky. Za takto připravenou
zásilku by se nemusel stydět ani e-shop. Jenom nám nebylo jasné, jak by se zásilka expedovala ven. Ale připravili si to
jistě odborníci. Pohyb kolem objektu nám pomohl k tomu,
že jsme na patřičných orgánech udělali určitá opatření.
S jistotou můžeme říci, že tuto akci si připravili muži, kte-

rým vzkazujeme: místo přemisťování cizích věcí si přijďte
zacvičit nebo zasportovat do naší sokolovny už na podzim.
A závěrem: pár nadšenců a dobrovolníků se stará o zdravý
životní styl od nejmenších až po seniory bez nároků na odměnu a ve svém volném čase. Takovým lidem jako jsou dotyční přemisťovatelé to asi nic neřekne.
A. Neradilová

Poděkování účastníkům XVI. všesokolského sletu 2018
Z Tělocvičné jednoty Sokol Holešov se zúčastnilo všesokolského sletu v Praze 17 žen a 1 muž
v seniorské skladbě „Princezna republika.“ Žákovskou skladbu „Cirkus“ cvičilo 19 cvičenců – dva
ze sokola Třebětice. Chci poděkovat všem cvičencům a organizátorům, kteří se na slet připravovali
a organizačně zajišťovali již od minulého roku. Dík patří i rodičům žáků, kteří jim umožnili časově i finančně náročnou akci absolvovat. Všichni zúčastnění mají zásluhu na tom, že obnovená
T. J. Sokol Holešov po roce 1990 měla zastoupení na všech dosavadních sletech a tato tradice
pokračuje. Odměnou pro všechny jsou zážitky, které zůstávají po celý život. Práce a úsilí předchozích generací na sokolské myšlence má své pokračování. V současné době, kdy opravujeme 112
let starou sokolovnu, probíhal nácvik na slet v náhradních prostorách na I. ZŠ, II. ZŠ, v hasičské
zbrojnici, Gymnáziu a objektu města Srdíčko. Vedení těchto institucí patří náš dík za pomoc a pochopení stávající situace, kdy jsme dokončovali přípravy na slet a zajišťovali cvičení jednotlivých
oddílů a skupin. Podporu nám svými sponzorskými příspěvky vyjádřili: Trachea, Nestlé, Rapos,
Sbor dobrovolných hasičů, město Holešov, dopravci Penax p. Skýba, Pokart, p. Šošolík, p. Machovský, p. Regentík. Všem děkujeme a velmi si toho vážíme. Všechny organizační záležitosti na XVI.
všesokolském sletu v Praze, kterými Česká obec sokolská přispěla k oslavám 100. výročí vzniku
republiky, zajišťoval organizační tým v čele se starostkou Sokola ses. I. Smrčkovou, jednatelkou
J. Láníkovou a náčelnicí M. Gajovou. Skladby připravil kolektiv cvičitelek a velký dík patří sestrám
Ivánkové, Regentíkové, Gajové, Poiselové a Kováčové u žákovských skladeb. Seniorskou skladbu
nacvičila ses. D. Klárová – župní vedoucí sportů, hudební doprovod zajišťovala ses. H. Holotová. Věkový průměr cvičenek seniorské skladby se blížil 70 letům. S touto skladbou vystoupili na

přesletových cvičeních ve Val. Meziříčí, Uh. Brodě, Veselí n. Mor., Bystřici p. Host. a zde při Dnech
města Holešova. Díky všem sestrám Ivánkova, Ponížilová, Klárová, Šimčíková, Havránková, Láníková, Štěpaníková, Svozílková, Tomečková, Trnčáková, Valouchová, Solařová, Folknerová, Plachá,
Gajová, Smrčková a ze Sokola Kostelec u Hol. manž. Šárka a Jiří Andrlíkovi za účast a úspěšné
absolvování XVI. všesokolského sletu.
Zvlášť oceňuji obětavý přístup naší starostky ses. Ireny Smrčkové, která krátce před sletem
musela podstoupit operaci ramene, ale slet absolvovala!
Všem patří můj obdiv a dík za výkon, který jste předvedli.
Neradilová, cvičitelka T. J. Sokol Holešov

Tučapy ožily požárním sportem
Holešov – Poslední sobotu v červenci se v Tučapech na
místním fotbalovém hřišti konal 11. ročník soutěže v požárním
útoku „O pohár starosty města Holešova“, která je zařazena
do Podhostýnské hasičské ligy 2018.
Před jedenáctou hodinou byla za přítomnosti pana
starosty Mgr. Rudolfa Seiferta zahájena soutěž slavnostním
nástupem tak, aby první mužstvo mužů mohlo v 11:00 odstartovat. Náročnou trať s menším převýšením a za doprovodu
tropických teplot se pokusilo zdolat celkem 29 družstev mužů,
14 družstev žen a 1 družstvo starších pánů. Nabité startovní
pole v obou hlavních kategoriích dalo předzvěst tomu, že by
mohly padnout i rekordy dráhy.
V kategorii mužů, která byla vyhlášena na 3B, se zadařilo
týmu z Mistřic (UH), který s časem 17 vteřin a 21 setin skončil
na 3. místě. 2. místo obsadilo kombinované družstvo kluků
a holek z Radíkova (PR) s časem 16:94. Celkovými vítězi se pak
stali chlapci z Valšovic (PR), kteří s časem 16:69 zároveň stanovili nový rekord dráhy. Domácímu družstvu se opět podařilo

zopakovat nepříliš povedený útok z loňských let a umístilo se
až na samém konci startovní listiny.
O půl třetí, po zkrácení tratě na 2B, se dostaly ke slovu
ženy. Bylo se na co koukat a po velice kvalitních výkonech se
nakonec z vítězství radovala děvčata z Dětkovic (VY) s časem
16:68. Na druhém místě se umístily holky ze Špiček (PR), které
shodily terče v čase 16:76, pouze o 3 setiny později se to povedlo holkám z pravčického áčka. Staré pány reprezentovali
kluci ze Žop.
Po celý den bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, míchané nápoje, bazén, vodní skluzavka a pro děti
i skákací hrad.
„Musím poděkovat všem týmům i fanouškům, kteří se
zúčastnili naší soutěže, a doufám, že i přes drobné nedostatky
se soutěž všem líbila a potkáme se zde zase za rok. Také patří
poděkování všem, kdo se podíleli na hladkém průběhu soutěže,“
komentoval celý den starosta místních hasičů Jaroslav Křepelka.
SDH Tučapy
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Sice trénink, ale ostrý jako břitva! Na další se můžete těšit 9. 9.
Holešov – Malé sportovce táhla o víkendu do
zámecké zahrady nejen zvědavost, ale také touha po
dobrodružství. Konal se tam totiž v pořadí již třetí velký
Spartanský překážkový běh pro děti, který uspořádal
spolek STRG Holešovský region, z.s. ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči.
Děti se při takovém tréninku nejenom naučí samy
rozhodovat, ale spousta z nich si také o kousek posune
své hranice. Stejně jako dospělí čelí při ostrých Spartanských závodech různým výzvám, tak i na děti čekaly
snazší i náročnější úkoly. Nikdo nikoho nenutil zdolat
všechny překážky, stačilo se jen trošku zasnažit a alespoň si každou překážku zkusit. Děti tyto aktivity berou
jako jedno velké dobrodružství. Vždyť kdy jindy se mohou brodit potokem, plazit se jako vojáci, být od bláta
od hlavy až k patě, aby se následně mohli „osprchovat“
pod hasičskou hadicí? Moc jiných příležitostí asi není. Při
tréninku si navíc ověří, jak jsou samostatní, uvědomí si,
kolik toho dokážou, a na konci pod cílovou páskou se jim
za odměnu na krku zhoupne krásná medaile. Ba co víc,
v cíli uvidí hrdost v očích svých rodičů, kteří všem svým
ratolestem během závodu nanečisto z plna hrdla fandí.
Ty nejmenší závodníky pak rodiče mohou také doprovázet po trati.
Pro děti bylo připraveno občerstvení v podobě koláčků, melounů a dostatku tekutin. Překážkovou trať
úspěšně zdolalo všech 118 malých sportovců. Účast na
takových dětských překážkových bězích neustále stoupá, a tak stoupá také náročnost organizace. Pořadatelé
se s ní ale vypořádali na jedničku. Trať byla nápaditá,
plná novinek, dobře značená. Zázemí připravené, diplomů i medailí byl dostatek, organizátoři se usmívali
a dokonce mezi sebe přizvali také spidermana a batmana,
což závod ještě více zatraktivnilo. Jen tak dál, Spartans!
Hana Helsnerová
STRG Holešovský region , z.s. děkuje všem rodičům, kteří opět děti mezi nás
přivedli, přátelům a kamrádům spolku za výrobu terčů ke střelbě, pekárně Svoboda-Březík za napečené koláčky, Restauraci na Žebračce Hlinsko pod Hostýnem za
melounové občerstvení, také spolku Skřítek ,.z.s za opakovanou pomoc při konání
těchto akcí, Sboru dobrovolných hasičů Holešov a městu Holešov za umožnění
překážkový běh v zahradě uspořádat.
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Rozpis zápasů v podzimní části soutěží - SFK ELKO Holešov
MUŽI ,,A“ - PODZIM 2018
					
KOLO DEN DATUM
ČAS
SOUPEŘI
HŘIŠTĚ
ODJEZD (Střelnice)
2
SO
11. 08. 2018
17:00
SFK ELKO Holešov „A“ - TJ Skaštice
STŘELNICE
3
NE
19. 08. 2018
17:00
TJ Štítná nad Vlaří - SFK ELKO Holešov „A“ 		
14:30 h. - BUS
4
SO
25. 08. 2018
16:30
SFK ELKO Holešov „A“ - SK Baťov
STŘELNICE
5
SO
01. 09. 2018
16:30
FC V.Karlovice+Karolinka - SFK ELKO Holešov „A“		
14:00 h. - BUS
6
SO
08. 09. 2018
16:00
SFK ELKO Holešov „A“ - FC Morkovice
STŘELNICE
7
NE
16. 09. 2018
10:00
FC Brumov - SFK ELKO Holešov „A“ 		
7:30 h. - BUS
8
SO
22. 09. 2018
15:30
SFK ELKO Holešov „A“ - TJ Juřinka
STŘELNICE
9
SO
29. 09. 2018
10:15
FK Luhačovice - SFK ELKO Holešov „A“		
8:15 h. - BUS
10
SO
06. 10. 2018
15:00
SFK ELKO Holešov ,,A“ - FK Bystřice p/H
STŘELNICE
11
NE
14. 10. 2018
15:00
SK Boršice - SFK ELKO Holešov „A“		
13:00 h. - BUS
12
SO
20. 10. 2018
15:00
SFK ELKO Holešov „A“ - SPARTAK Hluk
STŘELNICE
13
NE
28. 10. 2018
14:30
TJ SOKOL Nevšová - SFK ELKO Holešov „A“ 		
12:15 h. - BUS
14
SO
03. 11. 2018
14:30
SFK ELKO Holešov „A“ - FC RAK Provodov
STŘELNICE
						
MUŽI ,,B“ - PODZIM 2018
KOLO DEN DATUM
ČAS
SOUPEŘI
HŘIŠTĚ
ODJEZD (Všetuly)
2
NE
12. 08. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - TJ SOKOL Tečovice
VŠETULY
3
NE
19. 08. 2018
17:00
Moravan Kostelec u Hol. - SFK ELKO Holešov „B“		
4
NE
26. 08. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - FC Fryšták
VŠETULY
5
NE
02. 09. 2018
16:30
TJ Sokol Veselá - SFK ELKO Holešov „B“		
6
NE
09. 09. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - FC Malenovice
VŠETULY
7
NE
16. 09. 2018
16:00
Slavkov p/H - SFK ELKO Holešov „B“ 		
8
NE
23. 09. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - FK Lužkovice
VŠETULY
9
SO
29. 09. 2018
15:30
SK Louky - SFK ELKO Holešov „B“ 		
10
NE
07. 10. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - SK Jaroslavice
VŠETULY
11
SO
13. 10. 2018
15:00
FK Chropyně - SFK ELKO Holešov „B“		
12
NE
21. 10. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - FK Příluky
VŠETULY
13
NE
28. 10. 2018
14:30
FK Admira Hulín - SFK ELKO Holešov „B“ 		
14
NE
04. 11. 2018
10:15
SFK ELKO Holešov „B“ - FK Mladcová
VŠETULY
						
DOROST - PODZIM 2018		
KOLO DEN DATUM
ČAS
SOUPEŘI
HŘIŠTĚ
ODJEZD (Střelnice)
2
ST
29. 08. 2018
17:00
SK Vizovice - SFK ELKO Holešov		
15:00 h. - BUS
3
SO
18. 08. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - SK Louky B
STŘELNICE
4
NE
26. 08. 2018
13:30
SK Vlachovice - SFK ELKO Holešov		
11:15 h. - BUS
5
SO
01. 09. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - FK Chropyně
STŘELNICE
6
SO
08. 09. 2018
10:00
FC V. Karlovice+Karolínka - SFK ELKO Holešov
Karolínka
7:30 h. - BUS
7
SO
15. 09. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - TJ Kelč
STŘELNICE
8
NE
23. 09. 2018
10:00
FK Lůžkovice - SFK ELKO Holešov 		
8:15 h. - BUS
9
SO
29. 09. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - FK Luhačovice
STŘELNICE
10
SO
06. 10. 2018
15:00
SK Lidečko - SFK ELKO Holešov 		
12:45 h. - BUS
11
SO
13. 10. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - FC Fryšták
STŘELNICE
12
NE
21. 10. 2018
12:00
FC Dolní Bečva - SFK ELKO Holešov		
9:30 h. - BUS
13
SO
27. 10. 2018
10:00
SFK ELKO Holešov - Spartak Val.Klobouky
STŘELNICE
				
TJ Sokol Kateřinice - SFK ELKO Holešov 		
Hlášenky
						
st. a ml. ŽÁCI - PODZIM 2018						
KOLO DEN DATUM
ČAS
SOUPEŘI
HŘIŠTĚ
ODJEZD (Všetuly)
1
SO
01. 09. 2018
9:30 a 11:15
SFK ELKO Holešov - SK Louky
VŠETULY
2
NE
09. 09. 2018
9:30 a 11:15
FC Ajax Bezměrov - SFK ELKO Holešov 		
8:00 h. - BUS
3
SO
15. 09. 2018
9:30 a 11:15
SFK ELKO Holešov - FC V.Karlovice
VŠETULY
4
SO
22. 09. 2018
9:30 a 11:15
FC Kvasice - SFK ELKO Holešov 		
8:00 h. - BUS
5
SO
29. 09. 2018
9:30 a 11:15
SFK ELKO Holešov - FK Bystřice p/H
VŠETULY
6
SO
06. 10. 2018
9:30 a 11:15
FK Chropyně - SFK ELKO Holešov 		
8:00 h. - BUS
7
SO
13. 10. 2018
9:30 a 11:15
SFK ELKO Holešov - FK Vigantice
VŠETULY
8
SO
20. 10. 2018
9:30 a 11:15
TJ Juřinka - SFK ELKO Holešov		
7:30 h. - BUS
9
SO
27. 10. 2018
9:30 a 11:15
SFK ELKO Holešov - FK Luhačovice
VŠETULY
Všem fanouškům děkujeme za podporu.
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Toto holešovské nebe ještě nezažilo
Úžasné letecké modely, Gripeny, doprovodný program pro děti, vyhlídkové lety vrtulníkem, ukázky skutečných letadel, modelů Trucků a stavební techniky bylo
k vidění na modelářském letišti „Za Větřákem“ o tomto
víkendu v Holešově. Místní leteckomodelářský klub
Čmelák ve spolupráci s firmou Fiala motors a za podpory
Města Holešova a sponzorů Trachea, Elko, Gergel, Hotel
Tacl, S+H elektromontáže, Reimer, Hydropool Zlín, Fiala
Transport, Jeti mode, Fla Henry a Jospo Holešov uspořádal neskutečně nádhernou show, která dala možnost
shlédnout návštěvníkům to nejlepší, co v Evropě existuje
v letecké modelařině. Úžasné modely předvedli nejlepší
piloti z naší republiky, Německa, Švýcarska, Rakouska
a Slovenska.
Nádherné vystoupení a vrchol celé akce byl Gernot
Bruckmann, který předvedl Větroň ETA s úctyhodným
rozpětím 15,5 m, Ge Bee a Pipera o rozpětí 4,6 m, Zdeněk Hůlka L 39, Petr GUBI s Viperem Jet, Thomas Bogner
se svým Mustangem upraveným pro rychlostní závody.
Nelze zde vyjmenovat vše, protože se v Holešově sešlo
74 nejlepších pilotů Evropy, kteří divákům předvedli více
než 100 nádherných modelů.
V doprovodném programu byla předvedena akrobacie Zlína Z 526 z AK Kroměříž, průlet impozantních
Gripenů JAS, seskoky parašutistů z letiště Bílá Hlína Slušovice a přílet skutečného čmeláka Z 37, který na závěr
celé akce přistál na ploše letiště.

Pro děti připravil a předvedl šoumen ze Slovenska
Dan Hayden pohádku Kubko a Maťko, která pobavila nejen děti, ale také všechny přítomné dospělé.
Děti se bavily pod dohledem a za asistence střediska volného času TYMY, které pro ně připravilo program
po oba dny.
Občerstvení zajistila na perfektní úrovni firma
JOSPO Holešov, takže jak účinkující, tak ani návštěvníci
nestrádali hladem ani žízní.
Celou akci na profesionální úrovni moderoval úžasný Martin Krpata, který diváky zahrnul neskutečným

množstvím informací o předváděných modelech, jejich
pilotech a historii jejich předloh.
Vše bylo umocněno nádherným počasím a pocitem, že veškeré úsilí, které pořadatelé přípravě této akce
museli věnovat, bylo odměněno úspěšnou akcí, kterou
Holešov ještě nezažil.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k jejímu uspořádání.
Ing. Miroslav Polášek,
předseda LMK Čmelák p.s. Holešov
Foto: Hana Helsnerová

Holešovské holky dodržely tradici!
V posledních letech se holešovská děvčata opakovaně
stávala vítězi v divizním ženském fotbale. Před zahájením sezóny 2017-2018 se však zcela rozpadl vítězný kádr
úspěšného divizního celku a před vedením klubu ležel
těžký úkol, pokusit se v krátkém čase letní přestávky doplněním kádru udržet v Holešově ženský fotbal a pokračovat
i nadále v úspěšném trendu. Vzhledem k těmto okolnostem se klub přihlásil k pokračování do krajského fotbalového přeboru žen, cílem však bylo opět atakovat nejvyšší
příčky tabulky a konečné umístění do druhého místa.
Do oslabeného hráčského kolektivu se podařilo úspěšně zakomponovat hráčky právě skončivšího DFK Holešov
- Hovořákovou, Jirouškovou, Pospíšilíkovou, Řihákovou
a Ševčíkovou, na zpětný přestup se vrátila z Vlkoše Šiblová.
Na rok přišla vypomoci Stolářová, z mateřské dovolené se
vrátila Mrázková a na poslední chvíli posílila tým Slezáčková
z Ivanovic na Hané. Podzimní částí soutěže se holešovská
děvčata, až na zaváhání v prvním zápase v Brumově, přehnala ve velkém stylu. Dokázala se prosadit především dobře organizovanou obrannou činností a rychlými protiútoky.
Krátké zaváhání v jarní části ohrozilo na chvíli vedoucí pozici,
ale celek s přehledem a klidem dohrál vítězně závěrečnou
část, když po dosažení 41 bodů a skóre 94:22, obsadil po zásluze první místo v tabulce a vybojoval titul přeborníka kraje.
Na klubovém úspěchu se podílely hráčky: Hovořáková, Mrázková, Fárková, Tifenbachová, Pospíšilíková, Křenková, Slezáčková, Řiháková, Jurčíková, Stolářová, Šiblová,
Petříková, Kuchařová, Sklenaříková, Škrabalová, Ševčíková a Samsonová. Hra týmu se opírala o dobré výkony
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Pospíšilíkové a Slezáčkové v obraně, Šiblová ve středu pole
uplatnila zkušenosti z vyšších soutěží a stala se ústřední
režisérkou hry. Útočná dvojice Ševčíková a Samsonová
byla k neudržení a zatížila konto soupeřek 60 brankami.
Ševčíková s 39 vstřelenými brankami byla nejlépe střílejícím hráčem ve všech krajských soutěžích dospělých.
Po ukončení jarní části soutěže byly vedením klubu
oceněny hráčky: Terezie Pospíšilíková (nejlepší hráčka),

Adriana Ševčíková (nejlepší střelkyně), Pavla Šiblová (nejproduktivnější hráčka) a Sabina Slezáčková (nejužitečnější hráčka). Za rozvoj ženské kopané a reprezentaci klubu
byly oceněny Monika Samsonová a Dominika Stolářová.
Do nové sezóny 2018-2019 se Holešovské holky opět
zařadí do divizní soutěže, kde by se opět měly pokusit navázat na úspěšnou klubovou pětiletku.

www.holesov.cz

VÝROČÍ / TYMY

VÝROČÍ - ZÁŘÍ
3. 9. 1938

V Rymicích se narodil JANALÍK František, fotograf, grafik, novinář, publicista, šéfredaktor časopisu „Krkonoše-Jizerské hory“. Autor článků, povídek, fejetonů a humoristických povídek z prostředí hor, myslivců a lesníků. Ve volném čase se věnoval ornitologii a fotografování živé přírody. Dílo: „Když Krakonoš nekouká“, „Jak jsem
lezl Krakonošovi do zelí“, „Hříšníci hor krkonošských“, „Kvítka z čertovy zahrádky“, „Myslivecká vyznání“. Spoluautor knihy „Tajemství židovské kuchyně aneb 270
tradičních židovských receptů“. (†13. 11. 2007) – 80. výročí narození

3. 9. 1908

Narodil se MATONOHA Josef. Vyučil se obchodním příručím v železářství pana Kyncla. Navštěvoval soukromou hudební školu pana učitele Poláška. Založil malou
hudební skupinu, později vedl salonní orchestr, bez kterého se neobešla žádná společenská událost v Holešově a okolí. Hráli skladby taneční, populární, operetní i
vážnou hudbu, doprovázeli divadelní představení Divadla 6. května. Vedle hudby se zabýval fotografováním a filmovou kamerou. Zdokumentoval desítky událostí
vztahujících k np. TON Holešov. Jeden ze zakladatelů letního kina v Holešově. (†10. 4. 1997 v Senohradech u Prahy) – 110. výročí narození

6. 9. 1998

Zemřel ANDRLÍK Antonín, pedagog.Vystudoval FF UK v Praze, obor němčina - čeština. Jako středoškoskolský profesor působil v Moravské Třebové, Hranicích a Šumperku. Poté vyučoval na Gymnáziu v Holešově (v letech 1958-60 ve funkci zástupce ředitele) a Jazykové škole ve Zlíně. Autor statí o problematice metodiky jazykového vyučování v časopisech „Zpravodaj jazykových škol v ČSSR“ a „Cizí jazyky ve škole“. Studie: „Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře“, „850 let obce Kostelec
u Holešova“. Uskutečnil řadu přednášek pro veřejnost. (*7. 10. 1910 v Kostelci u Holešova) – 20. výročí úmrtí

9. 9. 1903

Narodil se BAŘINA František, soudní oficiál u Okresního soudu v Holešově. Do literatury vstoupil r. 1929 sbírkou básní „Slzy a úsměvy: ze Slovácka“, která obsahovala
35 básní intimní poezie (Domov, Vzpomínky, Tatínkovi, Mamince, V tatínkově chalupě, Svému učiteli aj.). Roku 1930 vydává druhou sbírku veršů „Ze Slovácka“.
(† 7. 8. 1935 v Holešově) – 115. výročí narození

11. 9. 1933 Narodil se POSPÍŠIL Arnošt. Pochází ze starobylého mlynářského rodu, vyučil se mlynářem. Publikace: „Žákovice: kapitoly z historie“, „Žákovice: kapitoly z historie
i současnosti: obce a okolí; II.“, „Mlýny a mlynáři ve staletích: na povodí vodních toků Moštěnky, Juhyně, Bystřičky, Rusavy, Mojeny, Dřevnice“, „Vodní mlýny při toku
řeky Rusavy“, „Z historie osady Símře, násilně vystěhované v roku 1952“. - 85. výročí narození
16. 9. 1873 Narodil se JANOVSKÝ Rudolf. Čestný občan města Holešova, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel a archeolog. Ve Spořitelně města
Holešova pracoval celkem 37 let a pozdvihl ji natolik, že se stala největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese. Ve volném čase se od mládí
věnoval archeologii, sběratelství a vlastivědné činnosti. Tento zájem získal už během studií, kdy na něj zapůsobily hodiny pod vedením Eduarda Pecka. Jeho archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea, o jehož založení usiloval, ale otevření expozice se bohužel nedožil. Podílel se také na organizaci velkolepé Krajinské hanácko-valašské výstavy v Holešově v roce 1914 - stal se členem ústředního výkonného výboru a jednatelem národopisného odboru. Autor celkem
170 časopiseckých a novinových článků, velmi cenný je jeho soupis zvonů na Holešovsku. Pohřben do rodinného hrobu Janovských na holešovském hřbitově.
(†18. 9. 1935 v Holešově) – 145. výročí narození

TYMY - plán akcí na měsíc září
JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2018/2019, bližší informace v kanceláři TYMY a na www.
tymycentrum.cz, od 1. září bude zápis do kroužků probíhat
každý všední den od 8.00 do 18.00
ZVEME VÁS - ZÁŘÍ
1. 9. Parkurové závody – Pohár starosty města Holešova,
13. ročník od 9.00 v zámecké oboře, těšíme se na všechny milovníky koní, na děti čeká doprovodný program
2. 9. Loučení s prázdninami – v areálu zámecké zahrady v rámci Dožínek, dílničky pro děti, ukázka činnosti kroužků, možnost
přihlásit se do kroužků, těšíme se na všechny naše příznivce
6. 9. Vědomý půst s Peterem Starcem – beseda od 18.00 hodin
(o životě bez běžné stravy), cena: 50,- Kč + dobrovolný dar Peterovi
7. – 8. 9. Vědomý půst s Peterem Starcem – praktický kurz
7. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 14. 00 do 19.00, prohlídka učeben, ukázka činnosti kroužků, setkání s vedoucími
8. 9. Otevřený domeček TYMY – od 9.00 do 13.00 informace
ke kroužkům

10. 9. Den otevřených dveří na ulici Pivovarská – od 14.00 do
18.00 (taneční a výtvarné kroužky)
10. 9. Ochutnávka a zdravé vaření podle makrobiotických receptů s Martinou Machálkovou od 16.00 v jídelně TYMY, vstupné 100,- Kč, přihlášky do 6. 9.
14. 9. Parkourový den – ukázky od 16.00 do 18.00, vstup volný,
nábor do kroužku
14. – 15. 9. Potáborové setkání s přespáním – od 16.00 Indiánskou stezkou a Léto s tancem, od 17.00 tábory Jeseníky
/možnost přespání v TYMY/
17. – 21. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s. Život dětem
20. 9. Centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od
9.00 do 20.00
22. – 23. 9. Otevřené dveře na modelové železnici
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15.00 u TYMY
27. – 28. 9. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100,- Kč pro
členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami
a nejen to…, přihlášky do 25. 9.

Kurz zdravého vaření s Martinou
1. 10., 8. 10., 5. 11., 12. 11. od 16.00 do 19.30, teorie + praktické postupy, v každé lekci bude příprava 4 až 5
pokrmů, přebytky si můžete odnést s sebou (témata lekcí: 1. Slaná a sladká ochucovadla, 2. Kyselá, hořká a ostatní
ochucovadla, 3. Tuky ve stravě – oleje, semena, zahušťovadla, 4. Obilniny, semena, tofu, luštěniny), cena jedné lekce
je 400,- Kč (cena celého kurzu 1400,- Kč), minimální počet 5 účastníků, přihlášky + nevratná záloha 500,- do 20. 9.
(u jednotlivých lekcí záloha 200,- Kč), každou lekci je možno platit zvlášť.

Zahajovací hodiny
3. 9. Harmonizační cvičení v TYMY 10.00
10. 9. Florbal starší 14.30, fotbaloví benjamínci 15.30,
Bowling 16.00 info schůzka v TYMY, Robotika 16.00, Florbal mladší 16.30, Základy sportovní gymnastiky 17.30
11. 9. Mladý zoolog 14.30, Babydance15.30 a 16.30,
Mladý technik Debrujár 15.00, Dovedné ručičky 16.00,
Táborová kytara a Kytarová školička 16.00, Anglická
školička 16.00, Bojové umění 17.00, Lukostřelba 18.00
12. 9. Hip hop 15.30, Jóga s Danou na ul. Školní 13.30
a 18.00, Animáček 16.00, Společenský tanec a Přípravka
16.00, Základy keramické tvorby 16.00
13. 9. Happy dance 15.00, Švihadla 15.00, Atletická
školička 16.00, Zrníčko 16.00, Sboreček 16.00, Němčina 16.00, Sundance 16.30, Keramika pro pokr. 16.30,
In-line bruslení 17.00
14. 9. Břišní tance 15.00, Breakdance 16.00, Parkour
16.00 – 18.00, Společenský tanec latina 16.30
14. 9. Na ulici Pivovarská – Paletka a Barevný svět od 15.00
17. 9. Barvička, Paletka a Barevný svět v TYMY 15.00
17. 9. Na ulici Pivovarská - Pohybovka pro nejm.15.30,
Pompony 16.30, Balet 17.30
18. 9. Jóga s Danou na ul. Školní 17.00
19. 9. Jóga s Danuškou na ul. Školní 13.30, 18.00
20. 9. a 27. 9. Stolní tenis na ul. Pivovarská 16.00
21. 9. Mladý rybář 16.00
22. 9. Železniční modelář 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
na ul. Školní
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TYMY

Indiánské a taneční léto s TYMY si děti užily opět v Podhradní Lhotě
Středisko volného času TYMY také na letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů. Mezi ty tradiční již řadu let patří Indiánské léto a Léto s tancem.
Tento tábor se koná na táborové základně v Podhradní
Lhotě. Hned první prázdninovou neděli se zde sjelo
32 dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní
prázdniny. Děti byly rozděleny do tří indiánských kmenů – Hopiové, Jokotové a Papagájové a do dvou týmů
tanečnic – Hvězdničky a Jelimánci.
Tanečnice pod vedením Zuzky a Olgy, měly program
zaměřený na taneční průpravu, ale také se zapojily do
táborového programu, soutěží na táborové Olympiádě
a také večerního programu. Všichni malí i větší indiáni
pod vedením svých kmenových náčelníků si osvojili
nejen některé indiánské zvyklosti, ale také se naučili
spoustu táborových dovedností, a co je nejdůležitější,
pochopili, že všichni jsme součástí přírody, a proto je
velmi důležité přírodu chránit.
Mezi nás táborníky se během tábora přijelo podívat několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své
znalosti a dovednosti, a za to jim patří velký dík. Mezi
nejzajímavější patřilo setkání s Pavlem Neckářem, který
dětem vyprávěl o indiánském životě. Naučil je několik
zajímavých rituálů. Velmi zajímavé bylo také večerní
povídání o deštném pralese a také bubnování s Alešem
Hrbáčkem. Dalším příjemným setkáním byla rukodělná dílna, ve které jsme si vyráběli vlastnoručně papír,
a z něj jsme později vytvořili malý deníček. Také pozorování noční oblohy s Tomášem z hvězdárny ve Valašském
Meziříčí byl skvělý zážitek. Nechyběla také projížďka na
koních a výuka country tanců.
V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života Indiánů, naučily se tance, zpívaly
indiánské písně, zahrály si lakros, pobývaly v teepee
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a vařily v přírodě. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily
„bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny
také ze všech sportovních soutěží. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života indiánů,
které dětem předčítali jejich náčelníci.
Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava na horu Poznání, kde se všechny kmeny postupně dozvěděly tajemství vesnice Čokan Nagi
a z rukou náčelníka všichni obdrželi talisman, který
všem dodává sílu a odvahu.
Poslední táborový den na děti čekalo ještě hodně
práce. Musely se sbalit, uklidit po sobě ve stanech, ale
také v celém tábořišti. V poledne se začali už sjíždět
bledé tváře – naši rodiče, pro které děti připravily krát-

kou ukázku, co se na táboře naučily. Rodičům předvedly
jejich pokřiky, rituální tance, společný Country tanec,
tanečnice vystoupily se svou zajímavou choreografií
a součástí závěrečného nástupu bylo také spuštění vlajky.
Loučení bylo velmi smutné, nechyběly ani slzičky.
Pobyt ve vesnici „Čokan Nagi“ velmi rychle uběhl, děti
poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin,
ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 14. až 15. září.
Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

www.holesov.cz

INZERCE
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Dožínky
Mikroregionu Holešovsko 2018
1. - 2. září 2018

7. výsadkový pluk Holešov (1968 - 2018)
10:00 - slavnostní nástup v prostorách „našich kasáren“

zámecká zahrada Holešov

Sobota 1. 9.

15.00 – 19.00

Neděle 2. 9.

9.00
9.30
11.00
11.30
12.15
12.45
13.00
13.30
13.55
14.10
14.35
14.50
15.05
16.05
16.15
16.45
17.15
11.30 – 18.00

Dožínková tancovačka
K tanci i poslechu hraje Moravská Veselka.
zámecká zahrada, vstup volný
Dožínkový průvod od kovárny ke kostelu
Dožínková mše svatá - kostel Nanebevzetí P. Marie
Dožínkový průvod do zámecké zahrady
Dožínkový program v zámecké zahradě
Hanácká beseda Kojetín
Vystoupení mušketýrů z Kurovic
Holešovské mažoretky Lentilky
Holešovská muzika
Trubači z Loukova
Folklorní sdružení Omladina Martinice /děti/
Schola Rymice
Folklorní soubor Zrníčko TYMY Holešov
Folklorní soubor Jabloňka Martinice
Hlavní program - lidový vypravěč Franta UHER z Lanžhota
Folklorní sdružení Omladina Martinice /dosp./
Schola Holešov
Gajdoš z Valašska - Petr Sovják
harmonikář Antonín Adamec - Suchá Loz
Program na kovárně – pro děti i dospělé, letos orientované
na hanácký kroj, ukázky práce kováře a paličkování – dílničky.

Bohaté občerstvení zajištěno, vstup po celý den volný. Těšíme se na Vás!

Třetí ročník oblíbené festivalové události Největší zábava na Moravě se blíží mílovými kroky!
Již za několik dní na kroměřížské Pionýrské louce vypukne akce, která v posledních letech pravidelně oslovuje hudební fanoušky. Na jaké kapely se můžete těšit tentokrát? Na pódiu zazáří kapely,
které několikrát zbouraly tuzemské hitparády: Turbo, Argema, Reflexy a v prvé řadě valmezští
patrioti Mňága a Žďorp. Kromě toho ale zazáří také oblíbené lokální formace: Expo & Penzion,
Street 69 a také kroměřížští DneskaNE. To vše jsou dobré důvody pro to, abyste si pořídili svůj lístek
do publika! V sobotu 1. září v 11 hodin totiž vypukne Největší zábava na Moravě!
Ještě nemáte svůj lístek? V tom případě byste to měli napravit a existuje několik způsobů,
jak to udělat. Vstupné, které lze v předprodeji sehnat za pouhých 250,- seženete buď v Cestovní
kanceláři Frčíme na ulici 1. Máje v Kroměříži, síti Ticketstream, nebo přímo u pořádajícího Radia
Kroměříž, pokud se před tím domluvíte na informační lince 604 94 22 57. Koupě v předprodeji
se vyplatí, protože na místě, pokud nějaké zbydou, budou stát o sto korun více.
A až se na Největší zábavu na Moravě vydáte, tak vstup do areálu je od Kojetínské ulice.
Vchod od Podzámecké zahrady bude uzavřen. Výjimečně ale bude otevřen vchod k veterině, odkud
to ke vchodu do areálu budete mít kousek.
Bližší informace sledujte na webu www.radiokromeriz.cz.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Buďte s námi ve spojení
www.holesov.cz
www.facebook.com/holesov a také na instagramu #cityholesov
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