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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Kapitální úlovek z holešovského rybníčku
26. ročník Bikemaratonu Drásal

Devátý ročník Holešovské Regaty nepřekazila
ani průtrž mračen
Holešov - Letos už podeváté vyplula Holešovská
Regata, opět ve velkém stylu a s úžasnou atmosférou.
Tu dokáže vykouzlit nejenom pestrý program, ale také
kvalitní organizace a v neposlední řadě také prostředí,
ve kterém se rodinný festival odehrává. Zámecká zahrada v Holešově totiž nabízí jak prostor pro odpočinek,
tak dobrý výhled na hlavní podium a v pozadí na krásně
opravený zámek. Nádvoří pak návštěvníkům nabízí klidnější část programu, kde diváci tentokrát mohli zhlédnout
loutkové divadlo nebo vystoupení ZUŠ F. X. Richtera, užít
si další doprovodný program pro děti v podání TYMY centra nebo využít možnosti navštívit zámecké výstavy.
V pátek celý festival zahájil slovenský večírek, kdy
zahrála mimo jiné kapela Desmod, Vašo Patejdl nebo
Tublatanka. V sobotu pak den otevřela energická kapela
Ukulele troublemakers, následovala například kapela
Genius Locci, Richard Krajčo nebo skupina Wohnout.
Poslední jmenovanou si návštěvníci užili v pláštěnkách
a pod deštníky, ale dle slov spokojených diváků to skvělému zážitku nijak neubralo.
Ve stejnou deštivou dobu se konala také přehlídka
netradičních plavidel, tudíž letos posádky malinko zmokly
a ani jim, jak se zdálo, déšť nevadil. Vítězem diváckého hlasování se stala loď „Včelka Mája“ ze ZŠ a MŠ Choryně. Cenu
odborné poroty a Cenu pro střední školy získala povedená
loď King Kong. Podle návrhu a pod odborným vedením učitele odborného výcviku Radka Pluháčka ho z topolových

prkének vyrobili žáci Střední školy nábytkářské a obchodní
Bystřice pod Hostýnem. Na holešovském trojzubci se
ale plavila také další zajímavá plavidla. Vtipně si pomocí
slovní hříčky poradili bystřičtí soutěžící, kteří připluli s dřevěným trůnem s názvem „Game of TON“, o zábavu se postarali holešovští šílení vědci a k vidění byli také krojovaní,
cizokrajní nebo automechanici. Zkrátka v této disciplíně se
prokazatelně fantazii meze nekladou.
Ani letos pak nechybělo Mistrovství Holešova (a světa)
v přejezdu vodní lávky, které ovládl domácí jezdec s vytří-

beným stylem jízdy. Mistrem světa a Holešova se stal Jiří
Svak. Předvečer už patřil polojasné obloze a swingovému
představení Ondřeje Havelky a Melody Makers a hned poté
se mikrofonu razantně ujala kapela Jelen, která předvedla
neskutečnou show. V této krasojízdě pokračovala kapela
Tata bojs, která všechny účastníky přepravila až k závěrečnému ohňostroji. Regata pro letošní rok zakotvila a nezbývá, než se těšit na ročník další, jubilejní desátý.
			
Hana Helsnerová

Foto: H. Helsnerová, D. Podhajská
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Vrcholí prázdninový čas, dovolené, odpočinek a sucho…
Vážení Holešováci a návštěvníci našeho krásného
města,
po několika letech nemáme v Holešově žádné
uzavírky a dokonce ani nejsou taková horka a sem tam
u nás trochu zaprší. Ale ani jsme se nenadáli a už nejenže vrcholí léto, ale také žně a prázdniny. A můžeme použít citát francouzského spisovatele G. Cesbrona: „Život
utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“
A protože je čas cestování a dovolených, mysleme i na
návrat a to, že někam patříme a máme někde své vazby
a závazky. „Cesta je krásná návratem. Na místa, kde jsem
už byl, na místa, kde to mám rád a hlavně - domů. Tedy
k sobě. Cestováním bychom si neměli budovat další
a další domovy, ale líp a líp poznávat krajinu v sobě.“ Petr Horký, cestovatel a publicista.
HOLEŠOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Také v letošním roce se můžeme těšit na řadu
tradičních i mimořádných kulturních a společenských
pořadů a setkání. V Holešovském zámku probíhají zajímavé výstavy – loutek a loutkových divadel, holešovských výtvarníků a jejich hostů a od poloviny července
i výstava známého českého fotografa Roberta Vana.
Významným a dá se říci, že ojedinělým vrcholným
počinem letošního koncertního léta je uvedení Händelova scénického oratoria Saul. Návštěvníci zhlédnou
inscenaci s Adamem Plachetkou, který ztvární hlavní
roli Saula, i s dalšími hvězdnými pěvci, a samozřejmě
vedenou pro Holešov i českou hudební veřejnost známým Romanem Válkem a sdružením Czech Enseble
Barock - 29. července na nádvoří zámku.
Tradiční Festival židovské kultury s sebou přinese několik novinek, a to nejen v tom, že Holešov navštíví
opět velvyslanec Státu Izrael a také velvyslankyně Chorvatska, a bude odhalena pamětní deska významnému
chorvatskému dirigentovi Davidu Meiselovi - holešovskému rodáku. Návštěvníci ale budou mít možnost
setkat se opět s ojedinělým a svérázným režisérem,
hercem a významným hebraistou Achabem Haidlerem
nejen na prohlídkách židovských památek, ale také při
besedě nad jeho novou knihou věnovanou židovství ve
vztahu k pohřbívání a k hřbitovům – Festival židovské kultury 23. až 28. července.
Letní škola barokní hudby už patří k holešovským letním stálicím a přináší nejen řadu koncertů
a setkání v zámku a dalších objektech města, ale také
k nám přivádí mnoho mladých hudebníků z celé republiky i některých evropských a zámořských zemí. Ti mají
možnost navštívit a seznámit se s Holešovem, jeho kulturní a hudební tradicí i zámkem a zahradami.
Motto letošního ročníku je: Stylus Fantasticus, aneb
poklady Kroměřížského hudebního archivu. „Jedná se
o fantastický styl, nejsvobodnější a naprosto neomezený
způsob komponování. Není ničím svázán, ani slovy ani
melodickou linkou. Jde o ryzí projev geniality a o odhalení

skrytých vrstev harmonie...“ Hudební archiv v Kroměříži
je jeden z nejvýznamnějších a největších hudebních
archivů v České republice. Obsahuje množství jinde
nedochovaných děl 17. a 18. století. Jeho jádro tvoří
Liechtensteinova sbírka o 1050 položkách obsahujících
i starší hudební renesanční skladby: Letní škola barokní
hudby 2. až 11. srpna - zámek Holešov
Kinematograf Bratří Čadíků opět obohatí dění
v zámecké zahradě a přinese letos poprvé pět filmových
představení a možná opět i nějaké bonusy: 10 – 14.
srpna v zámecké zahradě.
No a léto uzavřou tradiční Dožínky mikroregionu Holešovsko i s Rozloučením s prázdninami
– 1. září v zámecké zahradě. Ale zatím na konec
prázdnin nemysleme - Až ti bude v životě nejhůř, otoč se
ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon).
INVESTICE LETOS PŘEDEVŠÍM VE ŠKOLÁCH
Oprava náměstí svaté Anny postupně probíhá
zemními pracemi, ale zatím je zdržují některé administrativní problémy související s majetkoprávními vztahy
v oblasti masných krámů či dořešení realizace podzemních kontejnerů a napojení a oprava sítí.
K velkým letošním investicím můžeme zařadit
opravu „staré budovy“ Mateřské školy Sluníčko. Jedná
se o celkovou rekonstrukci tohoto objektu v hodnotě necelých deseti milionů korun. Část finančních prostředků
je hrazena z projektu, ale většina je z rozpočtu města
a částečně se podílí i samotná školka (dovybavení
apod.). Termín dokončení je sice dle harmonogramu
stanoven na konec září, ale pokud se nevyskytnou
neočekávané problémy, předpokládáme ukončení největších prací na konci srpna a zahájení provozu této významné mateřské školy od počátku září. Rodiče budou
průběžně informováni.
I další investice směřují do školních zařízení. Jednak všechny tři holešovské školy využívají různé projektové možnosti na dovybavení učeben nebo svých areálů
– ve spolupráci s městem jsou tyto investice předfinancovány. A např. ve 3. Základní škole probíhá obnova
kuchyně a její podlahy, ve 2. Základní škole proběhne
celková oprava tělocvičny i její zaizolování proti vlhkosti
a také ostatní školské areály a organizace se připravují
na příští školní rok.
Stadion Míru má nyní již zcela funkční šatny, které jsou nejen opraveny, ale také brzy budou vybaveny
potřebným zařízením. Proto se dají již nyní realizovat
v tomto krásném sportovním stánku nejen atletická
klání a setkání milovníků pohybu – i ze strany veřejnosti; harmonogram je stanoven i s možností vstupu neorganizovaných sportovců, a to především o víkendech.
Poslední menší investicí je oprava klubovny tohoto areálu, ale s tou se počítá na podzim nebo v příštím
roce. Od srpna a září bude stadion otevřen i fotbalistům
a fotbalistkám a všem zájemcům o sport a atletiku.
Od září také všem školám.

BRIGÁDNÍCI A BRIGÁDY
Tradiční letní studentské brigády patří již sedmý
rok k letním aktivitám města a mladých lidí. Brigády
mají mnoho významů – jednak město je schopno zhodnotit nebo uklidit svá prostranství, mladí lidé si přivydělají, ale především získají vztah k městu, ke společnému
majetku a sem tam se třeba naučí držet a zacházet
s nářadím a uvědomí si, že samostatně vydělané peníze
mají úplně jinou hodnotu, než ty darované od rodičů.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
Dá se říci, že v letošním roce jdou nemalé finanční investice z této oblasti do místní části Žopy. Ale to
neznamená, že se na ostatní lokality zapomíná. V příštích letech bude zaměřena pozornost města do jiných
lokalit. Ale navíc se po mnoha letech podařilo najít
cestu k mladým skateboardistům a předpokládáme,
že do konce srpna bude mít holešovské skateboardové
hřiště nové prvky asi za šest set tisíc korun.
Díky aktivitě žopských obyvatel a především některých neúnavných maminek vyroste na návsi u místního
hostince nové dětské hřiště. Hlavní část finančních nákladů nese samozřejmě město, ale díky neutuchajícím
aktivitám jmenovaných, se podařilo na darech vybrat
přes šedesát pět tisíc korun. Tímto se nejen snižují
náklady města, ale žopští obyvatelé se sami přičinili
na vybudování potřebného zařízení.
A protože se městu daří získávat finanční prostředky z různých projektů a nadací, tak v letošním roce vyroste – tentokrát v Žopech u areálu – nové víceúčelové
hřiště. Jedná se o tzv. Oranžové hřiště z projektu společnosti ČEZ. Náklady města jsou asi dva miliony korun.
PLÁNOVANÉ INVESTICE
Jak jsme již několikrát uvedli, město plánuje opravu řady dalších ulic a komunikací. Příprava je náročná
a pracovníci města se snaží s veřejností komunikovat.
Jedno setkání proběhlo před prázdninami ohledně
opravy ulice Plačkov. Zatím není rozhodnuto o přesné
variantě a další schůzky asi ještě proběhnou. Opravy
podobného typu jsou náročné po mnoha stránkách a ve
vztahu k různým institucím a obyvatelům. Proto vyžadují chladnou hlavu, pochopení a mnohdy i kompromisy. Snad se podaří dojít k nějakému koncensu a město
bude moci další části svého území opravovat.
Vážení spoluobčané, přeji vám moc krásné letní
prázdninové a dovolenkové dny, mnoho klidu, pohody
a milých setkání, a pokud vás někdo rozčílí např. hlukem
a rušením nočního klidu, neváhejte volat tel. č. 156.
Ale snad na tom nejsme jako pan spisovatel Bohumil
Hrabal: „Kdysi jsem se domníval, že za rozbřesku jarních
jiter ptáci vítají zpěvem příchod slunce a světa. Dneska
vím, že těch několik jitřních minut křičí hrůzou ze světa.“ J
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého
a upraveného návrhu
• rámcovou smlouvu s Komerční bankou o obchodování na finančním trhu dle předloženého návrhu
• předloženou nabídku Komerční banky na zajištění
úrokového rizika (fixaci úroků) u úvěrových smluv
města s ČS a ČSOB z roku 2013.
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční
bankou ze dne 25. 6. 2018 s novým limitem úvěru 35
mil. Kč a se splátkou jistiny do 25. 6. 2020
• poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této výpomoci
pro příspěvkové organizace:
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 630
- 3.738.753,00 Kč
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625
- 462.671,00 Kč

- 3. Základní škola Holešov, Družby 329 - 2.739.109,80 Kč
• na předfinancování projektů Ministerstva pro místní
rozvoj, IROP - výzva č. 47 a projekt Ministerstva životního prostředí - „Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO“ v předloženém znění
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi
městem Holešov a obcí Lechotice dle předloženého návrhu
• účetní závěrku za rok 2018
• závěrečný účet města Holešova za rok 2018 bez výhrad dle předložených návrhů
• poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J.
Sokol Holešov, z. s., na akci „Rekonstrukce tělocvičny
T. J. Sokol Holešov - II. etapa“ ve výši 1,5 mil. Kč.
• uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku dle předloženého návrhu.
• výplatu odměn předsedům osadních výborů za výkon
jejich funkce v I. pol. 2019 dle předloženého návrhu

• majetkové vypořádání pozemků po stavbě „Holešov okružní křižovatka silnice II/438 - ul. Tovární“, a to:
1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků
p. č. 1346/2, ostatní plocha, o výměře 603 m2, a p. č.
1346/3, ostatní plocha, o výměře 244 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/41, ostatní
plocha, o výměře 210 m2, p. č. 1329/42, ostatní plocha, o výměře 94 m², a p. č. 1329/44, ostatní plocha,
o výměře 84 m², vše k. ú. Holešov, z majetku Zlínského kraje do majetku města Holešova.
Zastupitelstvo města Holešova vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 5/2019,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov a část školského obvodu základní
školy zřízené městem Holešov, dle předloženého návrhu.

Prázdninový pozdrav „paní z poplatku za popelnice“
Vážení spoluobčané,
slunce svítí a prázdniny jsou konečně tady! Tak ještě, než odjedete na dovolenou, zkontrolujte si, jestli máte zaplacený místní poplatek se zbytečně dlouhým názvem,
který má krásnou lidovou zkratku „za popelnice“. Pokud zjistíte, že tomu tak není, zaplaťte, vyhnete se tak nepříjemnému navýšení případně exekuci. Jelikož od roku 2018
již neposíláme složenky na placení poplatku za popelnice, využijte možnosti zasílání informativních mailů.
Bližší informace na telefonním čísle: 573 521 506 paní Průšová, e-mail: dagmar.prusova@holesov.cz.
Krásné prázdniny a dovolenou Vám přeje finanční odbor 

Spravujte své závazky z pohodlí domova
Stalo se Vám, že jste zapomněli zaplatit za komunální odpad nebo svého psa? S naší novou aplikací Portál občana se Vám to již nestane. Stačí jen se na Portálu
zaregistrovat, na úřadě na Masarykově ulici v místě prvního kontaktu si nechat ověřit totožnost a můžete jed-

noduše kontrolovat z domova své závazky vůči našemu
městu. A také je z Portálu přímo uhradit. Stačí jen vybrat jednotlivé poplatky, které chcete uhradit, dát je do
„košíku“ a jako v klasickém e-shopu uhradit. Portál má
implementovánu platební bránu GP webpay od společ-

Šmoulinka novou pokladní
Na našem úřadě v Holešově chceme vyjít vstříc občanům, a proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti úhrady
poplatků tak, aby došlo k usnadnění a zrychlení těchto
úkonů.
V rámci modernizace informačních a komunikačních
technologií jsme pořídili platební automat od společnosti
Payment4U. Úhrady zadané přes platební automat fungují
stejně, jako když občané platí na pokladně. Občan či podnikatelský subjekt může uhradit jakýkoliv poplatek, sankci
či službu poskytovanou úřadem a není limitován pokladními hodinami. Platbu lze tedy vyřídit ve velmi krátkém čase.
Systém nabídne k platbě částku podle zadané identifikace (čárový kód, variabilní symbol, rodné číslo nebo
stanovené identifikační číslo). Plátce ji může uhradit celou
nebo zvolit výši platby, kterou chce zaplatit v daný moment. Platební terminál umožňuje platbu v hotovosti i platební kartou včetně použití bezkontaktní platební karty.
Po provedení operace obdrží občan stvrzenku o zaplacení.
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nosti GlobalPayments, která využívá bezpečnostní standardy 3D Secure. Není třeba mít obavy o data platebních
karet. K těm se úřad ani společnost VERA, která je tvůrcem Portálu, vůbec nedostane. Úřad získá až informace
o proběhlé platbě.

Odpady stále velkým
problémem
Nafotit podobné snímky není v Holešově problém.
V některých lokalitách se stále hromadí různé odpady.
Přiložená fotografie pochází z 8. července od Billy. Město je v tomto dost bezmocné, ale některá opatření bude
realizovat. Například zavedení mobilních kamer. Škoda
jen, že lidé nevyužívají sběrný dvůr. Ale zřejmě se jedná
o „neholešováky“, kteří nejsou ochotni ve sběrném dvoře
platit. Nezbyde, než je pokutovat.
R. Seifert

www.holesov.cz
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Město Holešov studentům opět nabídlo
letní brigády

Poděkování aktivním
spoluobčanům

Město Holešov také letos, již pošesté, pořádá letní
brigády pro studenty. Každoročně se letních brigád účastní kolem stovky žáků a studentů středních škol, letos jich
město přijalo celkem 80. Stejně jako v loňských letech je
hlavním smyslem aktivity poskytnout mladým lidem možnost si přivydělat, naučit se pracovat samostatně a v neposlední řadě také snaha o údržbu veřejných prostranství.

Je mnoho aktivních obyvatel našeho města, sportovci, jež vedou mládežnická družstva, lidé z organizací věnujících se přírodě a výchově mládeže i těch, jež pomáhají
s veřejným pořádkem, úklidem, a nebo se věnují dalším
aktivitám, jež napomáhají společenskému, kulturnímu
a sportovnímu vyžití obyvatel města a regionu. Všem patří
velké poděkování a ocenění.
Ale dovolím si vzpomenout tři iniciativy. Holešovskou
rodinnou perlou mezi akcemi je bezesporu Bikemaraton
Drásal. Jedná se o nejvýznamnější pravidelný bikerský
závod v České republice, který nadále stojí na iniciativě
a aktivitách místních cyklistických nadšenců. Byl také
inspirací pro další podobné podniky a přispěl ke vzniku
řady bikerských klubů. Rád bych touto cestou poděkoval
hlavním organizátorům – J. Bachnerovi, O. Fojtíkovi, J. Ondrušákovi, R. Šidlovi a mnoha dalším a dalším aktivistům
a pomocníkům za jejich náročnou a vyčerpávající práci.
Podobně si zaslouží poděkování za aktivity žopští obyvatelé, kteří se zapojili do brigád v kulturním areálu a také
do organizace sbírky na nové dětské hřiště. Ono potom
i zastupitelstvo města jinak asi přistupuje při pomoci těmto
iniciativám. A do třetice si zaslouží poděkování všichni, jež
pomáhají městu v ochraně zeleně v oblasti zóny či v některých lokalitách i při brigádách. Každá tato pomoc má smysl
pro město, ale ostatně i pro všechny zainteresované strany.
S úctou
Rudolf Seifert, starosta

Letní brigády již tradičně organizuje město Holešov
a pracovníci městského úřadu ve spolupráci s příspěvkovými
organizacemi, osadními výbory či obchodními společnosti
města. Zastupitelstvo letos vyčlenilo na brigády částku
400 000 korun.

Práce úměrné věku brigádníků probíhají již tradičně
na veřejných prostranstvích města a místních částí, dále
při organizování akcí nebo údržbě zámecké zahrady, prostranství u hasičské zbrojnice, na sportovištích města, v některých školách atd. Městské brigády jsou určeny pro žáky
nebo studenty od patnácti let věku, kteří mají ukončenou
základní školní docházku, a pouze pro ty, jež mají trvalé bydliště v Holešově nebo místních částech - Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Brigády jsou rozděleny do čtyř turnusů
a studenti si vydělají 80 Kč za hodinu. První turnus se věnoval práci na Městském stadionu Míru, v zámecké zahradě,
v mateřských a základních školách a na dalších místech.
Hana Helsnerová

„Rozbzučet Déčko“ můžete také v holešovském
Městském informačním centru
Česká televize spustila hravou letní soutěž, která
upozorňuje děti a rodiny na problémy s úbytkem hmyzu
v přírodě. Celé rodiny tak mají o důvod víc vydat se do
přírody, aby se o hmyzu něco nového dozvěděly. Myšlenkou soutěže tak je nejen letní zábava, ale hlavně ekologické téma a snaha o přiblížení světa hmyzu světu lidí.
Soutěžním úkolem je získání celkem tří soutěžních
hesel, která účastníci odešlou na Déčko prostřednictvím
internetové stránky www.rozbzucdecko.cz nebo mobilní
aplikace Léto s Déčkem. Soutěžní hesla jsou dostupná
bezplatně na stanovištích určených pořadatelem. Jedno
z 80 určených červených stanovišť je také holešovské

Městské informační centrum. Další nejbližší stanoviště
jsou například v Květné zahradě nebo na hradu Malenovice. Každý účastník soutěže získá na jednom stanovišti
pouze jedno platné heslo, a tak je Léto s Déčkem skvělým klíčem, dle kterého mohou zájemci o účast v soutěži
vybírat cíle rodinných výletů. Na minimálně třech různých místech se pak každý může naučit něco o hmyzu
nebo si vymyslet vlastní „hmyzáky“ a poslat je na Déčko.
Ministerstvo životního prostředí, které je partnerem
projektu, tak skrze letní soutěž upozorňuje na mizení
hmyzu z české krajiny, což je široký problém, na kterém
se podílí celá řada faktorů, počínaje rozsahem používá-

ní pesticidů v zemědělství, přes celkové změny krajiny,
především extrémní velikost lánů polí, ale také celkový
tlak na intenzivní hospodářskou produkci, který i v lesích
vede ke kácení starých porostů, či nedostatečnému zastoupení mrtvého dřeva, které by mohlo být domovem
mnoha hmyzích druhů. Hmyz potřebuje ke svému životu
především květnaté louky a těch také ubývá, nejen kvůli
tomu, že výkonná zemědělská technika umožňuje pokosit v krátké době rozsáhlé porosty luk a živočichové pak
jen těžko hledají úkryt a potravu, ale i kvůli módě mít ve
městech a zahradách co nejkratší trávník.
Hana Helsnerová

Záchrana biocentra na průmyslové zóně
I nadále probíhají práce na udržení ekologické náhrady za zrušený potok Žabínek, který byl v rámci budování strategické průmyslové zóny Zlínským krajem
zrušen. ZK jako kompenzaci poskytl cca 2,5mil městu na
výsadbu zeleně. Město na to mělo 10 let tedy do r. 2018.
V roce 2016 ještě nebylo dílo realizováno, a proto město
požádalo ZK, aby dotaci nemuselo vracet, o umožnění
výsadby na pozemcích ZK. Výsadba byla provedena,
ale stromky momentálně nebyly v nejlepší kondici.
Proto byla uspořádána brigáda, kdy pan místostarosta

Karhan oslovil a sehnal partnery dobrovolnického projektu: Zlínský kraj, Industry servis ZK, VAK KM. Nyní se
snaží oslovit také dobrovolníky. Jako první se zúčastnila
I. ZŠ. Patří jí velké poděkování. Zároveň vyzýváme veřejnost, která by se chtěla zapojit, ať se obrátí na kontaktní osobu – pana místostarostu Pavla Karhana (pavel.
karhan@holesov.cz). Do podpory či záchrany biocentra
se může během prázdnin zapojit každý.
Hana Helsnerová
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Můžeme se těšit na promítání filmů v zámecké zahradě
Také letos v srpnu přivítáme v Holešově oblíbený Kinematograf bratří Čadíků, který
se pomalu stává tradicí, a vyjde-li počasí, pak sklízí samé pozitivní ohlasy. O návštěvníky
nebývá nouze, do zámecké zahrady vždy zavítají desítky lidí, kteří si chtějí večer u filmu
užít v krásné atmosféře, jakou právě letní kino v kombinaci se zámeckou zahradou nabízí.
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. Letos bude zámecká zahrada Kinematograf hostit od 10. do 14. srpna. Na programu jsou jako vždy filmy české a chybět nebude ani pohádka. Diváci se mohou těšit
na filmy Čertí brko, Hastrman, Chata na prodej, Trabantem tam a zase zpět a Po čem
muži touží. Čtyři příjemné večery s filmem a dobrým občerstvením si mohou užít jak
holešovští občané, turisté i přespolní hosté za dobrovolné vstupné. Vybraný obnos je
pak vždy věnován na dobročinné účely. Mezi dosud obdarované nadace patří Pomozte
dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života
a Konto Bariéry. Také v letošním roce bude podpořeno Konto Bariéry, které za více než
dvacet let činnosti rozdělilo stovky miliónů korun a pomohlo tisícům lidí s postižením.
Hana Helsnerová

Město Holešov otevře Pamětní síň sv. Jana Sarkandra v oratoři
kostela sv. Anny
V roce 2020 oslaví město Holešov (a celá Morava)
400. výročí od mučednické smrti holešovského svatého –
Jana Sarkandra (17. 3. 1620 v Olomouci). Tato nesmírně
zajímavá a složitá osobnost působila od roku 1620 jako
farář v Holešově, na tehdejším panství Ladislava Popela mladšího z Lobkovic. Sarkander zde byl povolán, aby
zajistil rekatolizaci Lobkovicových poddaných. Po vypuknutí stavovského povstání na Moravě přispěl významnou
měrou k záchraně města Holešova od vydrancování polskými kozáky – Lisovčíky - a namísto vděčnosti byl zajat,
falešně obviněn z jejich přivolání a zemřel na následky
krutého mučení ve vězení v Olomouci. I když úcta k Janu
Sarkandrovi v našem regionu začala brzo po jeho smrti,
blahořečen byl až v roce 1860 a svatořečen Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Olomouce 21. května 1995.
Protože je sv. Jan Sarkander velmi oblíbeným svatým jak zejména na Moravě, ale také v Polsku (pocházel
ze slezského, nyní polského Skoczówa), město Holešov
tomuto svému faráři věnuje značnou pozornost. V roce
2016 uspořádalo Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov rozsáhlou výstavu u příležitosti 100. výročí
jeho příchodu na holešovskou faru. Pro příští rok, který
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bude ve znamení velkých sarkandrovských oslav potom
společně s Římskokatolickou farností Holešov připravuje
město otevření Pamětní síně sv. Jana Sarkandra v oratoři
filiálního kostela sv. Anny, kterou by byl doplněn prohlídkový okruh po pamětihodnostech města Holešova.
Unikátní nález ve věži kostela sv. Anny – tajemná
pokladnice
Kostel sv. Anny, vybudovaný na místě renesanční
českobratrské modlitebny Františkem Antonínem, hrabětem z Rottalu v polovině 18. století jako klášterní kostel
pro nově zřizovanou rezidenci řádu Trinitářů, je ostatně
přímo prostoupen řadou záhad a tajemství. Oproti písemným svědectvím stavitelů z roku 1749, kteří tvrdili,
že od základu vybudovali jeho věž, se dendrochronologickou metodou zjistilo, že tato věž byla postavena v letech
1559-1560, je tedy původně renesanční. V jejím patře
se podařilo objevit tajuplnou, uzavřenou místnost, která
sloužila jako tzv. pokladnice – depozit, který byl určen
pro uchování drahých předmětů, listin, knih a vzácných
textilií před lupiči, požárem i hlodavci. Zcela unikátně se
uchovala konstrukce této pokladnice, která je i v rámci
kamenné věže vyzděna, opatřena kapsami na trámy (po-

lice), na kterých se uchovávaly předměty tak, aby se k nim
nedostali hlodavci a vchod do ní byl původně po snadno
odstranitelném vysokém žebříku z chrámové lodi. Celý
filiální kostel sv. Anny je rovněž unikátní tím, že po zrušení
řádu Trinitářů během josefínských reforem v roce 1783 už
nebyl nikdy přestavován ba ani zásadně opravován, podává tedy absolutně autentický obraz chrámové stavby
(včetně její výzdoby) z poloviny 18. století.

www.holesov.cz
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Bikemaraton Drásal – úspěch nováčka a neporazitelný obr Jobr
Kultovní český bikerský závod Bikemaraton Drásal
České spořitelny je za námi a přinesl spousty skvělých sportovních výkonů, příval emocí, nespočet lidských příběhů
i nějaká překvapení. V nabídce byla široká škála závodních
i nezávodních tras a nabitý sportovní a doprovodný program.
Vybrané trasy závodu byly i letos zařazeny do nejvyšší kategorie mezinárodního kalendáře UCI, jako závod Marathon
Series. Do závodu se letos registrovalo celkem 1913 jezdců.
Legenda mezi českými bikemaratony a průkopník
MTB podniků v České republice loni oslavil dvoudenní akcí
25. narozeniny, letos se však vrátil k původnímu modelu,
a tak se závody konaly pouze v jednom dni. Pořadatelé i letos
přichystali nádherné trasy Hostýnskými vrchy, tradiční dětské závody v zázemí zahrady a nechyběla ani „lahůdka“ pro
ultramaratonce – 6. ročník partnerského závodu Force OBR
Drásal na 177 km s neméně extrémním převýšením 5432 m.
Na tuto trasu se závodníci vydali tradičně v 5:30 ráno
z holešovského náměstí Dr. E. Beneše. Relativně chladné
ráno pro ně postupně přecházelo v parný den, který téměř

celý strávili v sedlech svých kol. V průměru totiž zdolání této
trasy trvalo asi 10 hodin. Po neohroženém souboji, kdy se
v čele závodu drželi dva jezdci, však do cíle dorazil s úsměvem na rtech a rukama nad hlavou zřejmě neporazitelný Jan
Jobánek. Obra Drásala zvládl projet za 8 hodin a 1 minutu,
a to i přesto, že si posteskl, že letos kvůli nemoci nestihl příliš natrénovat. OBRyní se stala Lucie Skřivánková se skvělým
časem 10:42, kdy se jako jediná žena dostala pod 11 hodin.
Sobotní klasická trasa A na 117 kilometrů (převýšení
3920 m) byla letos podruhé zařazena do nejvyšší kategorie
mezinárodního kalendáře UCI, jako závod Marathon Series.
Představil se v ní jako nováček Mistr Slovenska Tomáš Višňovský a jako nováček si ji taky vyhrál, ačkoliv byl v nevýhodě, protože trasu neměl až tak projetou a v podstatě ji
neznal. Do cíle dorazil po 4 hodinách a 56 minutách. Mezi
dámami na této trase kralovala Kateřina Drhová.
Vítanou novinkou bylo zavedení úplně nové trasy E na
85 km s převýšením 2141 m. Dle pořadatelů byla právě tato
trať určena všem ženám kategorie Elite, které chtěly stejně jako

muži na „Ačku“ získat body do maratonské UCI série, ale také
všem ostatním závodníkům a závodnicím, kteří si na stovkovou
porci kilometrů netroufnou, ale klasická padesátka je jim málo.
Pro své zlato si dojela Jana Pichlíková a mezi muži byl nejrychlejší Jaromír Volek. V sobotních MTB závodech Drásal výrazně
zabodovali holešováci. Libuše Prchalová zvítězila (mezi ženami
absolutně) na trati C 31 km. To se jí povedlo již potřetí. Na trati A
117 km dojel ve své kategorii na 2. místě Martin Dusík.
Kromě zmíněných tras nabídl program v Holešově další
oblíbené závodní trasy na 55 a 31 kilometrů, Family jízdu na
16 km nebo dětský maratonský závod ČD Cargo Junior Trophy Marathon. Sobotní dopoledne pak tradičně patřilo oblíbeným dětským závodům seriálu ČT Déčko Junior Trophy.
Celý bikerský den si užili jak závodníci, tak i fanoušci,
kteří bikery podporovali na trase a bouřlivým potleskem
vítali v cíli v zámecké zahradě. A právě ta nádherná atmosféra, profesionální organizace i krása Hostýnských vrchů
dělá Drásala tím, čím je. Legendárním bikerským závodem.
Hana Helsnerová

Divadelní studio Viktorka sklízí sladké plody vynaloženého úsilí
Divadelní studio Viktorka se setkává s vřelým přijetím jak diváků, tak i odborné veřejnosti, která se podílí na
hodnocení divadelních představení na divadelních přehlídkách napříč Českou republikou. O prvním červencovém víkendu se protagonisté hry Audience vydali do Volyně, kde proběhla celostátní přehlídka Divadelní piknik.
Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2019 doporučil Audienci na Festival Jiráskův Hronov - celorepublikový
festival amatérského divadla s mezinárodní účastí. Jde
o nejstarší divadelní přehlídku v Evropě a pravděpodobně i na světě. Festival byl založen roku 1931 v Hronově,
rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na
festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé
je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože
nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku
1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují
špičková zahraniční neprofesionální divadla. Mimo to
členové Viktorky z Volyně přivezli cenu za herecký výkon
v roli Sládka a cenu za herecký výkon v roli Vaňka. „Skvělý
výkon obou herců přinesl Divadlu Viktorka dlouhotrvající ovace publika, velké sympatie a obdiv,“ zaznívá z úst

erudovaného a uznávaného divadelního kritika Ladislava
Vrchovského. Chválou nešetřili ani ostatní odborníci. Aby
těch úspěchů nebylo málo, dostalo se Divadelnímu studiu Viktorka velké pocty. V měsíci říjnu pojede inscenaci
Audience hrát do místa, které je pro danou hru více než

symbolické. Pozvání totiž dorazilo přímo z Knihovny Václava Havla. Taková odměna v podobě spokojených diváků
a uznání veřejnosti je jistě pro členy studia tou nejsladší.
K úspěchům velmi gratulujeme.
Hana Helsnerová
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XVII. Letní iluze: zámek vystavuje díla sedmatřiceti
regionálních umělců
Tradiční souhrnná výstava obrazů, grafik, plastik,
užitého umění a fotografií nejen holešovských výtvarníků Letní iluze začala 28. června. V zámecké galerii
v Holešově bude otevřená denně kromě pondělí až
do 29. září 2019.
Na zámku vystavují autoři z Holešova a okolí, z Kroměříže, Fryštáku a Bystřice pod Hostýnem. Je to Blanka Ševelová, Václav Seifert, Tomáš Krejčí, Nelly Billová,
Jana Jurášková, Roman Uwe Juráň, Karel Jakóbek, Cyril

Gaja, Marie Měchurová, Jana Papežíková, Miriam Johanka, Šárka a Jiří Andrlíkovi, Martina Sigmundová,
Jonáš Truhlář, Zuzana Bílá, Anna Janálová, Josef Musil,
Radmila Vraníková, Milada Ivánková, Vladimíra Hlavinková, Jarmila Slaninová, Jitka Churá, Pavla Böhmová,
Olga Fuksová, Pavla Smolinková, Juraj Kováč, Lenka
Truhlářová, Hana Nováková, Jaroslav Chudárek, Barbora
Winklerová, Ladislav Horák, Miriam Johanka Štivarová
a Michaela Šťastná. Kromě tradiční malby, kresby, plas-

tik a fotografií jsou vystaveny také výrobky z kůže a ručně vyráběná mýdla.
Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti
vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují
příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat. Tradičně představují pestrou nabídku umění
od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu,
přes grafiku, fotografie a malbu.
Dana Podhajská

Podpořte, prosím, holešovské Městské
informační centrum v soutěži popularity
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Zámek Holešov: výstava světového fotografa Roberta Vana
Světově proslulý fotograf mužských aktů Robert Vano vystavuje od 17. července do 15. září na zámku v Holešově. Jeho
celoživotní tvorbu reprezentuje výběrová kolekce, která veřejnosti nabízí fotky od sedmdesátých let až po současnost. Je to
sto černobílých i barevných fotek - mužské akty, dokumenty,
portréty, zátiší a také výběr z legendární série Bohemia.
Výstava je koncipována tak, aby co nejlépe popsala Roberta Vano jako člověka i umělce. Městské kulturní
středisko nechalo jako bonus k výstavě vyrobit kolekci

dámských a pánských triček s autorovými fotografiemi.
Trička jsou v prodeji v informačním centru. Veřejnost se
s umělcem může zároveň osobně setkat 24. a 31. srpna, kdy
se v Holešově konají jeho fotokurzy. Více na www.holesov.
info. Robert Vano se narodil roku 1948 v Nových Zámcích
na Slovensku maďarským rodičům. V roce 1967 krátce po
maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později se prosadil jako fotograf světových módních časopisů (Harpers

Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce 1989 se vrátil
do Československa a usadil se v Praze. V letech 1996 – 2004
se živil jako umělecký ředitel české edice časopisu ELLE.
Odsud se přesunul na pozici art directora v agentuře Czechoslovak Models, kde působil do roku 2009. Vydal několik
fotografických publikací, vystavoval například v New Yorku,
Miláně, Londýně a v Praze. V roce 2010 získáva Evropskou
cenu Trebia za tvůrčí činnost.
Dana Podhajská
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Zahajujeme Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2019,
představíme další nově objevený hebrejský nápis
XIX. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom
se bude v Holešově konat od 23. do 28. července a nabídne opět pestrý program, ve kterém nebudou chybět
přednášky, besedy, koncerty, divadlo, tanec, hebrejština
nebo výstavy.
Před samotným oficiálním slavnostním zahájením
festivalu proběhne tradiční pietní akt vzpomínky na
umučené židovské občany Holešova spojené s odhalením pamětní desky holešovskému rodákovi Davidu
Meiselovi, který se významným způsobem zapsal do
historie umění především v chorvatském Karlovaci. Tuto
vazbu město Holešov objevilo teprve nedávno.
Po slavnostním zahájení budete mít možnost vyslechnout první koncert Židovská hudba a klezmer pro
dvě violoncella – v podání renomovaných violoncellistů
Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška.
Zajímavostí letošního ročníku židovského festivalu
bude podobně jako v loňském roce představení nově objeveného hebrejského nápisu, který byl nalezen na jaře
letošního roku na hradu Kurovice. Nápis je 18 cm dlouhý,
písmena cca 2 cm vysoká, umístěn je asi 110 cm nad úrovní podlahy. Hebraista Achab Haidler jej překládá jako
podpisový nápis: „Napsal Josef, syn Šimšona“. Zatímco
nápisy ve druhém patře, představené v loňském roce,
jsou velmi precizně, až kaligraficky provedeny, nápis letošní je relativně jednoduchý, primitivní a umístěný relativně nízko nad podlahou, z čehož se dá s jistou mírou
pravděpodobnosti usoudit, že jej vyrylo do omítky dítě.
Komentované prohlídky kurovického hradu i samotných
nápisů se potom pro veřejnost uskuteční v závěru festivalu, v neděli 28. 7.
Tomuto nápisu bude věnována speciální tisková
konference za přítomnosti velvyslance Státu Izrael
J. E. Daniela Merona, hebraisty Achaba Haidlera, významných hostů a další odborné i laické veřejnosti. Konference
se uskuteční den po slavnostním zahájení festivalu, tedy
ve středu 24. července. Kromě unikátního nálezu bude

na tiskové konferenci představena také nedávno vydaná
kniha zmíněného hebraisty Jaroslava Achaba Haidlera
s názvem Židovské hřbitovy a pohřbívání. V tomto dlouho
očekávaném díle Haidler poeticky, ale zároveň výstižně
vysvětluje epitafy, znaky, tajemné verše na náhrobcích
a symboly spojené s židovským způsobem pohřbívání.
Další program festivalu je v letošním roce zaměřen
hlavně na téma „Židé v umění 20. století“. Ve středu se
můžeme těšit na Hudebně literární večer k 100. výročí
Gideona Kleina se smyčcovým kvartetem Fama Q a za
účasti anglického spisovatele Davida Fligga. Na čtvrteční večer si herci pod vedením Vladimíry Dvořákové a za
účasti a odborného dohledu badatelky Dr. Lisy Peschel
z Univerzity v Yorku připravili divadelní projekci s názvem „Kabaret – aneb Pokus o rekonstrukci smíchu“, kde
společně objevíme text, který byl považován za ztracený
– II. český kabaret, který v Terezíně napsali a hráli F. Porges, V. „Pidla“ Horpatzky, P. Weisskopf a na jehož základě
vznikla hra „Proč se smějeme“.
Sobota pak nabídne celodenní program počínaje
koncertem Big Bandu Josefa Hájka „Od židovských písní
po swing, od cimbálu k BIG BANDU“ bude pokračovat
pietním aktem u odhalené pamětní desky – tentokrát

za přítomnosti dalších vzácných hostů, včetně chorvatské velvyslankyně J. E. Ljiljany Panciro, která Zlínský kraj
navštíví vůbec poprvé. Současně se představí chorvatský
pěvecký sbor ZORA z Karlovace, kterého David Meisel
povznesl na jeden z nejlepších sborů té doby v Evropě.
Ve večerním bloku na zámeckém nádvoří vystoupí žesťový soubor Brass Q a lidové zvyky v tanečním provedení
představí taneční soubor RUT Prostějov. Sobotní program uzavře skvělá slovenská kapela Kaschauer Klezmer
Band.
Ani letos nebude chybět výuka židovských tanců,
zajímavé výstavy, židovské speciality nebo oblíbený
kurz hebrejštiny. Holešov také opět přivítá dobrovolníky
rámci tradičního WorkCampu.
Festivalu udělilo záštitu Izraelské velvyslanectví
Embassy of Israel - Daniel Meron, Ambassador of Israel
in the Czech Republic, dále pak prezident České republiky Miloš Zeman, Senát Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera předseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Mgr. Martin Baxa člen Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu předseda
Podvýboru pro kulturu a další.
Hana Helsnerová

Letní škola barokní hudby odhalí poklady kroměřížského
hudebního archívu
„Stylus Fantasticus, aneb poklady Kroměřížského
hudebního archívu“, tak zní název letošního ročníku
Letní školy barokní hudby, která se již stala tradiční součástí letních prázdnin v Holešově. Uskuteční se v termínu
od 2. do 11. srpna. Tento typ workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších
slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené
interpretace staré hudby, je velmi oblíbeným. Praktická
výuka bude rozšířena o řadu přednášek a podnětných
rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučovat se budou
všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl
(sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál
bas, housle, viola, violoncello, fagot, flétna a další. Pod
vedením mezinárodního týmu lektorů. Kromě toho,
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že frekventanti absolvují sólové hodiny u svých lektorů
(a to minimálně jednu samostatnou hodinu denně –
ostatních lekcí se mohou zúčastnit pasivně) je pro ně
největším přínosem společný nácvik díla pro sóla, sbor
a orchestr, kdy se lektoři stávají lídry jednotlivých instrumentálních skupin. Neocenitelnou zkušeností je také
spolupráce s dirigentem a velkým vokálně- instrumentálním tělesem.
V průběhu praktické výuky bude uskutečněno několik studentských koncertů a po týdnu vzdělávání budou
uvedeny hned 3 závěrečné koncerty – V Holešově, na sv.
Hostýně a pochopitelně díky svému letošnímu zaměření
také v Kroměříži.
Hudební archív v Kroměříži je jeden z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů v České

republice. Obsahuje množství jinde nedochovaných děl
skladatelů 17. a 18. století. Jeho jádro tvoří Liechtensteinova sbírka o 1.050 položkách, obsahujících i starší hudební
renesanční skladby, jejichž autorem je Jacobus Gallus.
Vznosným úkolem Letní školy barokní hudby 2019
bude tedy vzkřísit poklady z archivu zpět k životu. Díla
budou spartována a po staletích poprvé provedena v novodobé světové premiéře. Představena budou díla Pavla
Josefa Vejvanovského, Johanna Josepha Fuxe, proslulého
skladatele, učitele Jana Dismase Zelenky a autora jedné
z nejvýznamnějších učebnic kontrapunktu v dějinách
hudby, podle které se učila komponovat celá řada mistrů
18. století, včetně Wolfganga A. Mozarta či Ludwiga van
Beethovena.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Monika Tvrdoňová – Komárno
Robert Kopeček – Bystřice p. Hostýnem
Iveta Baštincová – Přílepy
David Polášek – Přílepy
Monika Schindlerová – Mořkov
Libor Vymětalík- Bystřice p. Host.

Pavlína Smolinková – Zdounky
Lukáš Mozga – Zdounky
Veronika Hrabcová – Rymice
Jakub Verner – Rymice
Ludmila Havelková – Rusava
Rostislav Čeladník- Rusava

Poděkování
Divadelní studio Viktorka děkuje městu Holešov za finanční i morální podporu při divadelní činnosti. Velice si podpory
vážíme a snažíme se o šíření dobrého jména našeho města. 		
Členové DS Viktorka

ÚMRTÍ
František Kolomazník – Holešov
Ludmila Roháčková – Holešov
Marie Číhalová – Holešov
Josef Dvořák – Holešov
Jaroslav Přikryl –Holešov
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání občánků, které probíhá v prostorách obřadní síně – sala terreny holešovského zámku. Pokud
budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si
dohodnout konkrétní termín na Městský úřad v Holešově, matrika, přízemí vpravo, dveře č. 110.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. 573 521 355

Buďte s námi ve spojení
také na webu
a sociálních sítích

Taneční terapie v Centru pro seniory
V horkém červnovém odpoledni ožilo osazenstvo
Centra pro seniory tanečním rytmem. Návštěva tanečního
mistra a choreografa pana Petra Velety z Prahy byla dlouho
očekávanou událostí. Kromě jeho profese patří k jeho dalším aktivitám taneční a pohybová terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Tento charismatický pán ve
svém volném čase navštěvuje zařízení pro seniory a pomocí
nejpřirozenějšího pohybu - tedy TANCE - aktivizuje a uvádí
do pohybu jejich uživatele.
Nejinak tomu bylo i v holešovském Centru pro seniory.
Okolo 60 obyvatel s různým zdravotním omezením se stalo
přímými aktéry dosud nevídané show.
Mistr si všechny získal již prvotním kontaktem s každým se přivítal podáním ruky a tímto odhadl kondici
a naladění přítomných. Následovala malá rozcvička zábavnou formou, kdy si všichni rozproudili krev, uvolnili svaly
a uvědomili si lépe své tělo. Pan Veleta k tomu říká: „...za
doprovodu inspirativní hudby v podstatě zjistíme, že můžeme dělat i věci, které normálně neděláme. Že můžeme dát
obě ruce nahoru, že můžeme i těm, kteří jsou na vozíčku

kroutit chodidlem nebo dělat různé pohyby nohou, i když
třeba drobné..“
Mistr poté postupně vyzýval k tanci snad téměř všechny přítomné dámy. Tančil se waltz, valčík, mazurka, dokonce i rokenrol a mnohé další taneční styly. Vozíčky najednou
nebyly překážkou, dámy kroužily po sále, ladně a do rytmu
pohybovaly rukama, chodítka a hole byly na chvíli odloženy
a nahradila je bezpečná Mistrova náruč…
O dojemné okamžiky nebyla nouze; například když
při úchvatné melodii z baletu Labutí jezero tančil p. Veleta
s dámou, která právě tento den slavila své narozeniny,
anebo když protáčel v kole bez jakýchkoliv kompenzačních
pomůcek 100 letou paní…
Ani pánové nebyli tance ušetřeni a při vtipném seskupení do vláčku pobavili všechny přítomné. Na závěr p. Veleta zapojil do svého programu i pečující personál a během
chvilky společně secvičili vystoupení ve stylu country tanců.
Více než 90 minutové vystoupení bylo zakončeno krásným rozloučením, opět stisk ruky a pár milých slov každému jednotlivě…

www.holesov.cz
www.facebook.com/holesov
a také na instagramu
- město
#cityholesov
- zámek
#zamekholesovofficial
- MIC
#visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov
A přestože mezi účastníky bylo mnoho těch s různými
typy demencí, prožili si krásné okamžiky a šťastné emoce,
které se jim možná znovu vybaví, až pana Petra Veletu příští
rok do našeho Domova opět pozveme.
Taneční terapie s panem Petrem Veletou byla naším
splněným přáním od paní Anny Janečkové žijící v Českých
Budějovicích v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“, a tímto jí za tento krásný dárek za všechny naše seniory velmi
děkujeme.
odd. TERAPIE, CpS Holešov

Poděkování
Velmi děkujeme panu ing. Jaroslavu Valentovi
a firmě VAKLIMA z Holešova za sponzorský dar.
Centrum pro seniory, p.o. Holešov
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Literární soutěž žáků základních škol Holešovska - pokračování
Vítězné dílo žákyně 3. Základní školy Holešov, Adély Olejníkové, která se umístila na 1. místě ve II. kategorii žáků 7. - 8. tříd.
Kdyby věci kolem nás uměly mluvit
NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY VĚCÍ OBYČEJNÝCH
Věřili jste někdy, že věci umí mluvit? Od chvíle, kterou jsem prožila, jsem o tom přesvědčená.
Můj otec vlastní starožitnictví a já mu v něm občas
vypomáhám. Nebylo proto nic neobvyklého, že pokud
přišly zásilky nové, pomáhala jsem mu je vybalovat.
Jednou večer, když jsem byla sama doma, zazvonil u nás muž se zásilkou pro pana otce. Bylo to divné.
Většinou mu zásilky chodily dvakrát do měsíce, ale tahle
byla v tomto měsíci již třetí. Zásilku jsem převzala a šla
ji vybalit do skladu. Krabice nebyla těžká. Byla zhotovena ze silného bukového dřeva, a proto mi její otevření
trvalo déle než obvykle. Po více než dvaceti minutách
zápasení s krabicí víko se slabým křupnutím povolilo.
S pomocí kladiva jsem odstranila hřebíky a povedlo se
mi dostat až k obsahu zásilky. Byly v ní tři věci: starý sedmiramenný stříbrný svícen, revolver a dřevěné ručičkové
hodiny se zašlým kováním. Postupně jsem je vytáhla ven
a položila na zem vedle víka. Pak jsem zahlédla na dně
drobný lístek, na němž stálo: „ ZE SOUKROMÉ SBÍRKY DR.
A. JOHANSENA. ČÁST SBÍRKY: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA“.
„Kdo je pan Johansen?“ napadlo mě. Najednou
jsem uslyšela tichounké cvaknutí. „Co to bylo?“ otočila
jsme se a uviděla, jak se kohoutek u revolveru natahuje.
Znovu se ozvalo tiché cvaknutí. Vtom začaly tikat hodiny
a svícen svévolně cinkal. Zaposlouchala jsem se do chaosu zvuků, které se pomalu měnily v hlasy. V hlasy, které
na mě volaly a prosily o vyslechnutí. Křičely jeden přes
druhého a já nevěděla, jak je mám utišit. „Ticho!“ křikla
jsem. Křik ustal a promluvil ke mně jemný hluboký hlas:
„Promiňte, slečno, nechtěli jsme vás uvést do rozpaků,
ale už velice dlouhou dobu nám nikdo nenaslouchal.“
„Kdo jste?“ zeptala jsem se. „Jsme jen věci, které už po
desetiletí touží, aby je někdo vyslechl. „A já vás mám
vyslechnout?“ „Kdybyste nám prokázala tu čest.“ „Tak
dobrá, ale pod jednou podmínkou. Už nikdy víc se nebudete překřikovat!“ „Spolehněte se, slečno, a zároveň mi
dovolte, abych se představil a začal se svým příběhem
jako první.“ Přikývla jsem, sedla si na zem a zaposlouchala se do jeho hlasu.
Jsem pan Revolver a můj příběh začal roku 1938,
kdy jsem byl vyroben v továrně a následně převezen do
velkoobchodu v Německu, kde mne zakoupili jako dárek
pro důstojníka Reinara Erlicha. Můj majitel se o mne sta-

ral dobře. Každý týden mě čistil a promazával. Častokrát
si mě brával na lov s ostatními důstojníky a já měl radost,
že můžu slyšet jeho smích. Avšak v roce 1939 přišla válka
a všechna radost, jako by se ze světa vypařila. Reinar a já
jsme byli v březnu 1941 převeleni na východní frontu. Do
té doby jsem si myslel, že vím, co je válka, ale nevěděl.
Procitnutí ovšem přišlo velmi rychle. Týden po příjezdu
přišla naše první bitva. Nikdy na to nezapomenu. Výkřiky
a smrt v očích vojáků, kteří lapali po svém posledním dechu. Toho dne jsem byl poprvé použit jako smrtící zbraň.
Dříve jsem také sloužil k usmrcování zvěře, ale tohle bylo
jiné. Když do mě vložili střelu, která byla vystřelena proti
člověku, a já byl přinucen se dívat, jak se jeho tělo kácí
k zemi. Dalšího dne po bitvě, kterou jsme vyhráli, jsme
se vraceli do základního tábora a já si všiml, že Reinar je
na tom mnohem hůř. Z jeho očí vyprchal všechen život
a radost, které měl předtím na rozdávání. Jak měsíce
plynuly, přestával jsem Reinara poznávat. Už nevypadal
jako tentýž člověk, kterého jsem kdysi znal. Levá ruka se
mu někdy třásla a z jeho očí vyprchal život natolik, že
vypadal jen jako chodící tělo. V roce 1942 Reinar padl a já
byl odvezen zpět s ostatními věcmi k jeho rodině.
Lituji toho, čím jsem se stal. Nikdy jsem nechtěl být
nástrojem lidského zármutku a utrpení. Čeho ovšem
lituji nejvíce je skutečnost, že už nikdy neuslyším Reinaruv smích.
Po tvářích mi stékaly slzy, které mi kapaly na ruku.
„To je hrozné!“ vykřikla jsem mezi vzlyky. „Máte pravdu,
slečno, na válce není nikdy nic dobrého. Nejsem ale
jediný v této místnosti, kdo má s válkou zkušenosti“.
„To máte pravdu, pane Revolvere,“ ozval se tichý hlásek.
Můj pohled se upřel na stříbrný sedmiramenný svícen.
„Kdo jste? Jaký je váš příběh?“ „Jsem Svícen a na rozdíl
od pana Revolvera počátky mého příběhu sahají mnohem dál do minulosti.
Roku 1928 jsem byl darován Leviům. Tehdy to byli
novomanželé a na svůj přírůstek do rodiny teprve čekali.
O osm měsíců později se jim narodil krásný chlapeček,
kterého pojmenovali Izmael. Jeho maminka Miriam malého Izmaela chovala někdy celé hodiny, protože nechtěl
usnout. Když pak usnul, vypadal jako anděl, který sestoupil z velkého nebe do malé postýlky. Na světě nebylo
snad nic rozkošnějšího nežli on. Týden po týdnu, měsíc
po měsíci a rok po roku rostl Izmael jako z vody. V šestém
roce Izmael nastoupil do školy. I když v průběhu několi-

ka dálších let jeho rodičům přibylo pár vrásek na čele,
Izmaela milovali tak moc, jak to ani slovy nelze vyjádřit.
Láska těchto lidí vás pohladila na srdci už z dálky. Tak
moc byla jejich láska silná. Pak přišel rok 1939. Jednou
odpoledne pan Levin přinesl domů jasně žluté hvězdy,
které si museli přišít na oblečení. Paní Leviová tím byla
znepokojena, ale pan Levin ji uklidnil. Pak se ale začalo
všechno zhoršovat. Ti, kdo byli označeni žlutou hvězdou,
nesměli navštěvovat školy, divadla ani kina. Do obchodu
směli pouze v určenou dobu, stali se terčem posměchu
a urážek. V roce 1941 jsme se museli přestěhovat do části města zvané „ghetto“.
V ghettu začal život nabírat úplně jiné hodnoty.
Když začala být opravdová nouze o jídlo, lidé se přestali
chovat jako lidé. Leviovi se mi začali ztrácet před očima,
všichni zhubli přinejmenším 12 kilo. I přes všechny tyto
strasti byla stále cítit jejich láska. Na konci jara dostali Leviovi příkaz k transportu. Naposledy jsem je viděl,
když mne v rychlosti zabalili do kufru i s ostatními věcmi.
Pak už jsem se jen několik hodin nesl v kufru a nastala
nekonečná tma. Řekl bych, že světlo jsem zahlédl až po
pěti dnech. Zjistil jsem, že se nacházím v nějaké prostorné budově postavené z cihel. A pak se nade mnou
objevila tvář, ale nebyla to tvář nikoho z Leviu. Byl to
kostnatý obličej, který spíše připomínal lebku potaženou kůží. Ta osoba mne vzala a hodila na nějakou hromadu k ostatním svícnům. Na této hromadě jsem byl až
do konce války. Leviovy jsem už nikdy neviděl, ale když
na ně vzpomenu, stále cítím jejich lásku.
Teď už mi tekly slzy proudem. „Slečno, prosím neplakejte,“ ozval se hlas pana Revolvera. Hodiny měly
právě odbíjet desátou. Ovšem místo toho, aby odbíjely,
plakaly. „Co se děje, proč pláčou?“ „Jde o jejich příběh,
slečno,“ řekl pan Revolver.
„Co je s jejich příběhem? „Neptejte se, slečno, kdybyste to slyšela, tak váš pláč už nic neutiší.“ „Děkujeme
vám, že jste vyslechla naše příběhy, poskytla jste nám
alespoň nějakou útěchu.“ „To já bych vám všem měla poděkovat za to, co jste mi řekli. Stále mi ovšem není jasné, proč jste váš příběh nevyprávěli už mnohem dříve?“
„To je velmi jednoduché, slečno, protože nikdo nenaslouchal“.
		
Adéla Olejníková, 7. C
		
3. ZŠ Holešov

Literární soutěž ve zkratce
Jak už jsme informovali v minulém vydání Holešovska, na 2. ZŠ Holešov proběhla
literární soutěž pro žáky základních škol Holešovska. Do soutěže se přihlásilo 28 žáků
z pěti škol 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, MŠ a ZŠ Rymice, ZŠ Kostelec u Holešova. Žáci měli na výběr
ze dvou témat - Všední den, který se stal nevšedním a Kdyby věci kolem nás uměly
mluvit. Mohli psát formou povídky, pohádky, vypravování či úvahy.
Umístění v I. kategorii (4. – 5. ročník)
1. místo: Natálie Marková, 1. ZŠ Holešov, práce Moudrá myška Mína
2. místo Anna Sontagová,2. ZŠ Holešov, práce Moji neobvyklí kamarádi
3. místo Karolína Machýčková, MŠ a ZŠ Rymice, práce Byl to opravdu jen sen?
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Umístění ve II. kategorii (6. – 7. ročník)
1. místo: Adéla Olejníková, 3. ZŠ Holešov, práce Neobyčejné příběhy věcí obyčejných
2. místo: Veronika Darmovzalová 3. ZŠ Holešov, práce Vzpoura
3. místo: Tereza Dědičíková, 2. ZŠ Holešov, práce Čas narozenin
Umístění ve III. třetí kategorii (8. – 9. ročník)
1. místo: Marie Pifková, 2. ZŠ Holešov, práce Stinná stránka Londýna
2. místo: Adéla Chudárková, 3. ZŠ Holešov, práce Jabloň
3. místo: Michaela Jurčáková, 2. ZŠ Holešov, práce Realita normy

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Počet strávníků nám neustále roste
...ano, za poslední roky nám počet strávníků vzrostl
až na dvojnásobek.
V naší školní jídelně MŠ Sluníčko Holešov se nebojíme zařazovat do jídelníčku nové zdravé potraviny,
experimentovat s moderní gastronomií a hlavně ukázat
dětem, že i zdravá jídla chutnají výborně.
Díky naší snaze jsme byli vybráni do projektu
o stravování dětí ve školních jídelnách a patříme mezi
„28 nejlepších školních jídelen v České republice“.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním za každodenně výborně odvedenou práci a zdůraznit,
že i menší školní jídelna se může dostat mezi ty nejlepší.
Alena Ševčíková
vedoucí školní jídelny
Mateřská škola Sluníčko Holešov

5. B z 1. ZŠ Holešov na školní exkurzi ve Štramberku
Koncem školního roku 2018/2019 jsme se se třídou 5. B
vypravili na výlet do Štramberku. Vlakem jsme se dostali se
dvěma přestupy až do Štramberku, kde byla naším prvním
cílem zastávka v arboretu. Následoval krátký výšlap k lesní
rozhledně zvané Bílá hora, ze které jsme měli krásný výhled
na okolí města a na nedalekou Kopřivnici. Dále jsme pokračovali přes výrobnu Štramberských uší na Štramberskou
trúbu. Stavba je zajímavá nejen svým vzhledem, ale i jiným
výhledem do krajiny. Odtud byl zase pohled jen na Štramberk a nejpřilehlejší okolí. Posledním místem naší cesty byl
Národní sad u školy, kde jsme si mohli prohlédnout několik
plastik a také vápencový lom Kotouč pěkně z výšky. K němu
se váže i pověst o čertu. Nejzajímavější byla známá jeskyně
Šipka, ve které se našly otisky rukou pravěkých lidí, ale také
čelist neandrtálského dítěte. Před zpáteční cestou jsme si
zařádili na dětském hřišti s kolotoči a houpačkami. Cesta
domů proběhla opět vlakem. V Holešově na nádraží nás už
čekali rodiče. Na tohle dobrodružství budu dlouho vzpomínat, protože to byl náš poslední společný výlet se spolužáky
z 1. stupně, a určitě tam ještě někdy zavítám.
Žákyně 5. B Diana Dvořáková

Léto s COOLNOU - zábava i doučování
Nízkoprahový klub Coolna bude mít otevřeno i celé letní prázdniny. Od pondělí
do pátku od 10 do 15 hodin. Pro děti od 6 do 18 let. Služba je dobrovolná a bezplatná.
Najdete nás v budově bývalého SVČ Duha na Školní ulici nebo v okolí, na hřištích na
Novosadech. Těšit se můžete na hry, vyrábění, ale především pohodu.

Nízkoprahový klub Coolna nabízí pomoc dětem, kterým se vysvědčení moc nepodařilo a na konci srpna je čeká reparát. Pokud nechcete opakovat ročník, tak nás neváhejte zavčas kontaktovat. Individuálně se domluvíme a budeme se snažit pomoci
s přípravou na opravnou zkoušku.
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Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář - Praha 2019
Mladí zahrádkáři - žáci 1. ZŠ Holešov, kteří postoupili
do celostátní soutěže Národního kola Mladých zahrádkářů
z našeho Okresního kola soutěže MZ nás nezklamali. Ondra Ambroš v kategorii starších žáků získal 4. místo a Anička Trhlíková, žákyně 4. tř. obhájila 7. místo. Oba soutěžící
měli ve svých věkových skupinách 37 soupeřů z celé ČR.
Gratulujeme jim a přejeme krásné prázdniny. Děkujeme i jejich paní učitelce Ing. Haně Skýpalové, která je
na soutěže připravila a doprovodila i na tuto celostátní
soutěž. Součástí Národního kola Mladých zahrádkářů byla
i prohlídka Botanické zahrady v Troji, kterou si mohli všichni zájemci z řad soutěžících prohlédnout.
ZO ČZS Holešov

Spartanský štít v Holešově
Štít Spartanské Odysey byl přivítán v Holešově,
v krásném prostředí zámecké zahrady. Za potlesku a pískotu doběhla Spartan Training Group Otrokovice ve večerních
hodinách v hojném počtu i s dětmi a štít předali do našich
rukou. Odyseový štít je pro nás symbolem ochrany a pomoci,
putuje od spartanské skupiny ke skupině a končí svoji pouť
v září na Lipně. STG Holešov je na řadě jako 51. STG, která
štít převzala, a k dnešnímu dni štít urazil zhruba 1500 km,
a to pouze během nebo chůzí. Na své cestě po České republice ještě asi 1000 km urazí. Celý finanční výtěžek, který tato
charitativní akce vynese, bude věnován dětem ve Spartan
speciál, tedy těm nejpotřebnějším a nejzranitelnějším. Děkujeme moc, že pomáháte, že jste se dnes zúčastnili v tak
krásném počtu, a že jste přivedli tolik dětí... AROO
Kamila Nguyenová

Čmelák model show
Ve dnech 10. - 11. srpna čeká na milovníky leteckých modelů již 21. ročník tradičního setkání Čmelák model show. Program bude probíhat na modelářské ploše „Za Větřákem“ od sobotních 10 hodin a nedělních 9 hodin. Opět je avizována účast asi padesáti
TOP pilotů od nás i ze zahraničí. Jak je již dobrým zvykem, občerstvení je zajištěno,
vstupné bude dobrovolné a program pro děti pestrý. Zájemci mohou absolvovat vyhlídkové lety vrtulníkem nebo zhlédnout ukázky RC modelů. Nebude chybět ani odborné
moderování celé akce, díky kterému se mezi leteckými i jinými modely zorientují úplní
začátečníci i laická veřejnost. Na viděnou se těší pořadatelé.
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Návštěva obcí Jankovice a Rymice v Gmině Sitno
Ve dnech 5. – 7. července navštívila skupina obyvatel
obcí Jankovice a Rymice z řad zastupitelů a rodin historicky spojující oba regiony spřátelenou Gminu Sitno, region
(samosprávný celek) okresu Zamość, Lubelski kraj v Polsku. Jednalo se o plánovanou návštěvu, která v souladu
s deklarací podepsanou v Jankovicích roce 2018 má přiblížit obyvatelům Sitna život v našem regionu a naopak.
Prvotním impulsem k navázání přátelských kontaktů našich obcí právě s regionem Sitno je historický fakt emigrace rodin Daďů, Michálků, Bráneckých z Rymic, Jankovic,
ale i Doležalů z Tlumačova. Při hledání svých kořenů právě
rodiny z oblasti Sitna zjistily, že jejich předci přišli z našeho
regionu do Sitna v roce 1861 a ač administrativně zápis
jejich příjmení především díky ruským úřadům změnilo
podobu (Dadia, Dadja, Diadia), chtěli poznat prostředí,
ze kterého vyšli lidé, jež v Sitně nejenom žili, ale nejednou
zastávali významné funkce při řízení samosprávného celku.
Gmina Sitno sestává z 18 obcí, které se rozkládají na
ploše 111,76 km2. Soubor gmin pak tvoří okres, jež je, tak jak
ještě nedávno u nás, součástí kraje. Jihovýchodní část Polska,
kde Lubelski kraj leží, je oblastí zemědělskou. Naše návštěva
probíhala v době, kdy se v Sitně konala každoroční hojně navštěvovaná zemědělská výstava, kterou tradičně organizuje
Lubelské Centrum zemědělského poradenství. Výstava je
přehlídkou nejmodernější zemědělské techniky, plodin, probíhá zde i výstava zvířat od slepic a králíků přes kozy, ovce,
koně až po hovězí dobytek. V rámci výstavy jsou pak udělovány ceny za nejkvalitnější chovná zvířata.
Mimo jiné nás na výstavě okouzlily vystavené květiny, a tak na nejedné zahrádce v Jankovicích a Rymicích
určitě vykvetou polské tulipány, mečíky či lilie. Hostitelé
pro nás připravili prohlídku okresního města Zamość, které je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Tento sídelní útvar na základě listiny ze dne 10. 5.
1580 postavil jako městskou tvrz Jan Sariusz Zamoyski
(1542 – 1605), jedna z nejvýznamnějších osobností
Polska XVI. století. Tady, mimo zachovalých pozůstatků
opevnění města, jsme navštívili muzeum vojenské techniky obsahující přehlídku zbraní a to jak z dávné historie,

tak z období obou I. a II. světových válek. Viděli jsme rovněž interaktivní projekci, která sugestivně mapuje historii
města od jeho vzniku po současnost. Městská pevnost
Zamość byla strategicky položená jednak na obchodní
stezce, čímž docházelo k dynamickému rozvoji města, kde
mimo jiné sídlila třetí největší universita v Polsku, navíc
toto území patřilo postupně Rakousko – Uherské monarchii, carskému Rusku, bylo součástí Polského Království
a dnes je součástí Polska, tak jak v X. století. Městská
tvrz odolala útokům Tatarů, Švédů, Rusů, Ukrajinců, ale
i poskytla útočiště mnohým pronásledovaným, neboť se
jednalo o místo, kde pokojně spolu žili příslušníci různých
národů a rozličného vyznání, které spojovaly především
obchodní zájmy. Škoda jen, že nám nezbylo více času na
prohlídku muzea sídlícího v historickém centru města,

v poledne jsme ovšem vyslechli „hejnał“, který z věže radnice hraje trubač do třech světových stran.
Nezbývá než poděkovat starostovi Gminy Sitno, panu
Mgr. Kryzsztofovi Seńovi, rodinám, které žijí v Sitně a jsou
hrdé na svůj původ úzce spjatý s Moravou, za bohatý program, který pro nás hostitelé připravili a prostřednictvím
kterého jsme mohli poznat minulost i současnost jihovýchodní části Polska. Vzhledem k tomu, že je hodně oblastí, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti - dobrovolné hasičství, péče o seniory, či prezentovat svůj um – zájmová
činnost, spolupráce mládeže, sportovní klání či umění kulinářské, obě strany se na závěr ujistily o tom, že výměna
zkušeností a další prohlubování vzájemného poznání je
pro ně přínosem a budou touto cestou pokračovat.
Miroslav Darebník, starosta obce Jankovice

Veteráni se sjeli do Holešova, bylo opravdu co obdivovat
Již pošestnácté se v Holešově setkali všichni milovníci,
majitelé i obdivovatelé nablýskaných historických vozidel
a motocyklů staršího data výroby. Účast vystavovatelů každým rokem stoupá, vloni dorazilo na 500 historických motocyklů, automobilů pak dokonce více než 800. Letos však akci
příliš nepřálo počasí a bylo to znát i na slabší účasti vystavených krasavců. I tak ale do zámecké zahrady zavítala bohatá
sbírka vzácných exponátů. Každoročně nechybí funkční replika jednokolového motocyklu, elektro kočár, tatrovky, aerovky, „ameriky“ a další obdivuhodné kousky. Vystavovatelé do
Holešova dorazili z různých koutů naší země i ze zahraničí.
Lákadlem pro návštěvníky, zvláště pak sběratele bývá již
tradičně také burza náhradních dílů, kde se dá sehnat téměř
vše, na co člověk jen pomyslí. Do zámecké zahrady zavítaly
navzdory zprvu nepříznivému počasí opět stovky lidí, setkání veteránů v Holešově je totiž už vyhlášenou akcí.
Hana Helsnerová
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Jankovice na Sv. Hostýně
V sobotu 22. června se vydali obyvatelé Jankovic
o okolí na tradiční procesí na Hostýn, které obec pořádá
každý rok.
Těsně před devátou hodinou ráno se poutníci setkali u místní zvonice, odkud se autobusem přesunuli na
blízké poutní místo. Mši svatou od 10.15 hod. v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. Jiří Šolc SJ.
Další čas všichni věnovali procházce kolem hostýnských stánků či návštěvě okolí a rozhledny. Celý den
provázelo nádherné počasí a o pěkné lidové melodie
i Mariánské poutní písně se postarala dechová hudba
Moravská Veselka.

Omladina Martinice
Měsíc červen byl velmi náročný na vystoupení celého souboru Omladiny Martinice.
Malá Omladinka se zúčastnila dvou velkých akcí, a to vystoupení dne 8. 6.
na 30. ročníku „Hudební Pavlovice Václava Drábka“ v Pavlovicích u Přerova a folklorního
festivalu „Kašavské slavnosti“ na Kašavě dne 15. 6. Obě tyto kulturně společenské akce
měly velmi dobrý a bohatý program s vystoupením pozvaných souborů a hudebních
kapel. Je třeba pochválit naše malé tanečnice s maminkami za jejich pěkné vystoupení,
které svou účastí i svými kroji obohatily daná vystoupení při úmorně slunném počasí.
Dospělá Omladina si vyjela na dvoudenní turné do Martinic u Jílemnice v Krkonoších dne 22. - 23. 6. na oslavy 130 let SDH Martinice. Celá slavnost začala slavnostním
průvodem přes vesnici všech zúčastněných. Po slavnostním zahájení byly představeny
starodávné historické stříkačky (kdy bylo opravdu na co se dívat - od ručních stříkaček až po parní), včetně novodobé požární techniky (nejnovější technika z Pražského
hradu). Nechyběly soutěže hasičů, vystoupení psovodů policie ČR, vyprošťování osob
z havarovaných vozidel a pro děti různé atrakce. Tento program obohatilo i naše Kulturní Sdružení Omladina Martinice se svým programem společně s dechovou hudbou
Táboranka, kterou lze zhlédnout i v televizi. Na závěr celé akce se uskutečnila taneční
zábava ve skvělé společenské atmosféře. Za VO.

Kašavské slavnosti 14. - 16. 6. 2019
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VÝROČÍ - SRPEN
3. 8. 1889

Narodil se GUTFREUND Otto, akademický kubistický sochař. Studoval výtvarnou školu v Bechyni a Umělecko-průmyslovou školu v Praze. V Paříži se zapsal do kurzů francouzského sochaře Antoina Bourdella. Zde se poznal s Augustem Rodinem, Picassem či Apollinairem. Za I. světové války vstoupil do cizinecké legie. Roku 1920 se vrací do Prahy,
stal se členem SVU Mánes a profesorem na AVU v Praze. Úspěch slavil s plastikami sousoší „Babička s vnoučaty“ v Ratibořicích či sochou T. G. Masaryka v životní velikosti pro
Hradec Králové. Umírá tragicky v 38 letech - utonul ve Vltavě poblíž Střeleckého ostrova v Praze. Podle hradeckého originálu byla v roce 1944 odlita socha Tomáše Garrigue
Masaryka, stojící nejprve před budovou Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, nyní je umístěna v parku na Masarykově ulici. († 2. 6. 1927 v Praze) - 130. výročí narození
10. 8. 1914 Narodil se OTÁHAL Jan, středoškolský profesor. Studoval na univerzitě v Olomouci a Praze, kde byl r. 1956 prohlášen promovaným filologem. Příslušník Sokola, cvičitel
a náčelník. Aktivní ve vlastivědné oblasti regionu, člen Vlastivědného kroužku v Holešově. Zpracoval trasu městského památkového okruhu, vyznačil ji v terénu a doplnil informačními tabulemi. Člen městské letopisecké a městské názvoslovné komise, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova. Podílel se na regionálních publikacích „Památky
Holešova“ a „Rozptýlené památky na Holešovsku“. († 23. 5 .2005) - 105. výročí - narození
10. 8. 1934 V Dobroticích se narodil ŠIMČÍK Jindřich. Houslista, absolvent konzervatoře, od roku 1957 člen Moravské filharmonie a od roku 1971 člen Komorního orchestru moravských
filharmoniků. - 85. výročí narození
11. 8. 1959 Narodil se MARADA Miroslav, PhDr., archivář. Absolvent FF Masarykovy univerzity v Brně, obor historie - archivnictví. V letech 1987-1992 ředitel Okresního archivu Kroměříž
se sídlem v Holešově. Přednášková činnost v Holešově o židovské problematice. Publikuje v odborných časopisech, překládá odbornou literaturu. Bibliografie: „Několik pohledů na sociální a populační vývoj holešovské židovské obce“, „Rodná jména v holešovské a kroměřížské židovské obci v 1. polovině 19. století“, „Poznámka k historii holešovské
synagogy“, „Židovské obce na Moravě“, „Židé v kulturním místopisu Kroměřížska a Holešovska“ etc. - 60. výročí narození
14. 08. 1909 V Holešově se narodil VOŽENÍLEK Jiří, architekt. Nejprve působil ve funkci vedoucího stavebního oddělení firmy Baťa ve Zlíně, poté byl ředitelem Stavoprojektu Praha, hlavním architektem města Prahy a profesorem urbanismu na Stavební fakultě ČVUT. Ve Zlíně projektoval Kolektivní dům; tovární budovy 14 a 15. Spolu s architekty Gahurou,
Slezákem, Karfíkem a Vítkem pracoval na urbanistické regulaci Velkého Zlína, s Karfíkem dělal úpravy náměstí Práce a s Kubečkou přichystal územní plán Zlín - Malenovice
- Otrokovice. Byl prvním předsedou komise výstavby městského národního výboru a de facto hlavním architektem města. († 04. 11. 1986 v Praze) - 110. výročí narození
17. 8. 1999 Zemřel DAEHNE Jiří, básník a prozaik. Vystudoval FF UP v Olomouci, působil jako středoškolský učitel. První povídky otiskl v časopise Tribuna. Od konce 70. let vydával své
sbírky samizdatově, verše ve formě příležitostných tisků, bibliofilií, novoročenek a grafických listů ve vlastní úpravě. Jeho básně se staly také součástí literárních pořadů
a rozhlasových pásem: „Cililink“ a „Dopisy“. Dílo: „Berný peníz“, „Z veršů na holešovské motivy“, „Gramofon v okně“, „Zelené dějiště“, „Zelený brevíř“, „Podobizny krajiny“,
„Radobýl“- inspirace životem K.H. Máchy, „Bosá Barunka“. (*4. 8.1937 v Holešově) - 20. výročí úmrtí
18. 8. 1919 V Holešově se narodil VÉMOLA Antonín, absolovent chemické fakulty MU v Brně, pracoval v továrně na cukrovinky firmy Kneisl. Po znárodnění se stal národním správcem
v závodě Sfinx, později byl přeložen do cukrovaru Všetuly jako vedoucí laboratoře. V letech 1957-1962 pracoval v cukrovaru v Uherském Hradišti. S bohatými zkušenostmi se
vrátil zpět do všetulského cukrovaru. Člen Vlastivědného kroužku Holešov, zabýval se dějinami průmyslu v Holešově. Bratr Vémola-Baron patřil spolu se svým bratrem Leopoldem mezi velké propagároty skautingu. V době studií na holešovském gymnáziu se stal členem Plajnerovy skautské družiny a skautem zůstal až do své smrti. Publikace:
„Historie průmyslu v Holešově“, „RNDr. Rudolf Plajner“. († 29. 7. 1997) - 100. výročí narození
19. 8. 1964 Zemřel PODHORSKÝ Aleš, vl. jm. Antonín Pasáček, zasloužilý umělec. Holešovský ochotník, v Praze vystudoval dramatickou konzervatoř. Po studiích působil v Kladně u ředitele
Burdy. Režijně se uplatnil ve Východočeském divadle v Pardubicích, v brněnské činohře i v Národním divadle v Praze. Inscenoval např. Čapkovu „Bílou nemoc“, Stroupežnického
„Naše furianty“, Gogolova „Revizora“, Mahenova „Jánošíka“. V roce 1949 nastoupil jako ředitel u Národního divadla v Brně. Po dvou letech se vrátil do Prahy, kde zformoval
soubor Ústředního divadla československé armády na Vinohradech, ale pak se znovu vrátil do Brna. Jako režisér spolupracoval také s rozhlasem. V letech 1947 až 1953 se v zestátněné kinematografii uplatnil i jako herec. V prvním českém barevném snímku, dramatu podle divadelní hry Aloise Jiráska „Jan Roháč z Dubé“ (1947), se uvedl v historické
úloze českého šlechtice a nejvyššího purkrabího Menharta z Hradce. Byl též významným pedagogem. Jako externí profesor brněnské divadelní fakulty JAMU a pak pražské
AMU učil herectví a režii a vychoval za tu dobu mnoho herců a režisérů. (*19. 4.1900 v Holešově) - 55. výročí úmrtí
20.8.2009 Zemřel VALÁŠEK Karel, stíhací válečný pilot RAF. Vyučil se ve dvouleté Baťově škole a následně chodil do mistrovské strojní školy. Od roku 1935 pracoval u firmy Baťa jako
mechanik. Základní letecký výcvik absolvoval na letišti v Otrokovicích v rámci akce „1000 pilotů republice“. Po okupaci Československa uprchl do zahraničí. Byl umístěn nejprve
do Polska, pak do Francie a v roce 1940 do Anglie, kde se zúčastnil leteckého výcviku. V prosinci 1941 byl umístěn k 313. československé stíhací peruti a v roce 1943 převelen
k 310. československé stíhací peruti RAF. 21. května 1944 byl nad severní Francií sestřelen. Podařilo se mu nouzově přistát a najít úkryt u francouzského odboje. Při pokusu
přejít frontu byl zadržen a vyslýchán Gestapem a následně převezen do tábora pro válečné zajatce ve Frankfurtu nad Mohanem. Do Československa se vrátil v květnu 1946
a chtěl získat zaměstnání na leteckém oddělení firmy Baťa. Plány mu nevyšly, a tak se vrátil zpět do Anglie. V roce 1991 se dočkal své služební i občanské rehabilitace - byl
povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. (*21. 3. 1917 ve Všetulích) - 10. výročí úmrtí
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Léto s TYMY 2019 zahájili společně s Indiány, tanečnice a badatelé
na táboře v Podhradní Lhotě
Středisko volného času TYMY také na letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů. Mezi ty
tradiční již řadu let patří Indiánský tábor v Podhradní
Lhotě. V letošním roce se tento tábor konal pod názvem
Indiánskou stezkou a společně s indiány se na táboře
v Podhradní Lhotě konal také tábor – Léto s tancem
a Přírodovědné bádání.
Hned první prázdninovou neděli se zde sjelo 38
dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní
prázdniny. Děti byly rozděleny do šesti skupin – tři indiánské kmeny – Navahové, Dakotové a Siuxové, dále
jeden tým přírodovědců a dva týmy tanečnic.
Mezi táborníky se během tábora přijelo podívat
několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své znalosti a dovednosti a za to jim patří velký dík. Zajímavé
setkání bylo s lesákem panem Mucalíkem, který dětem
vyprávěl o lese a ekologii. Velmi zajímavé bylo také večerní povídání o deštném pralese spojené s bubnováním
s Alešem Hrbáčkem. Dalším příjemným setkáním byla
také rukodělná dílna, ve které si děti vlastnoručně vyrobily papír.
Také pozorování noční oblohy s Tomášem z hvězdárny ve Valašském Meziříčí byl opět skvělý zážitek. Nechyběla také výuka country tanců s Martinem Budišem.
V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života Indiánů, naučily se tance, zpívaly

indiánské písně, pobývaly v teepee a vařily v přírodě.
Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“
a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech
sportovních soutěží.
Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava k šamanovi, kde všechny indiánské
kmeny získaly symbol přátelství a kamarádství – srdce.
K šamanovi byly pozvány také bledé tváře / přírodovědci a tanečnice /, ti od něj získali na památku náramek.
Děti z Přírodovědného bádání v průběhu tábora
pozorovaly spoustu různých živočichů, sbíraly léčivé byliny, hrály v lese hry a také si vyzkoušely různé výtvarné
techniky.

Tanečnice měly program zaměřený hlavně na
taneční průpravu, přijel mezi ně také lektor Eda Kotikov, který je naučil několik prvků hiphopu. Tanečnice
se v průběhu tábora také naučily úplně novou choreografii. Kromě tanečního programu se zapojily do táborové olympiády a také do večerních programů.
Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení
příběhů ze života indiánů, které dětem předčítali jejich
náčelníci.
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 krátkou 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 13. až 14. září.
Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

V TYMY děti trénovaly gymnastické prvky
Příměstské tábory jsou jednou z prázdninových volnočasových aktivit, které jsou v posledních letech mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené. SVČ TYMY Holešov připravuje již několik let
velmi pestrou nabídku příměstských táborů, které se konají po celé prázdniny. Letošní prázdniny odstartoval nový příměstský tábor – Gymnastika s Martinem. Hlavní náplní tohoto tábora
bylo zvládnutí základních prvků cvičení na žíněnce – prostná a také základy cvičení na kladině.
Děti po celý týden velmi aktivně trénovaly a vše co se naučily, nakonec předvedly poslední den svým rodičům. Kromě gymnastiky si děti užily spoustu různých her, soutěží, navštívily
výstavu loutek v holešovském zámku a také většina z nich využila možnosti a zúčastnila se
přespání v TYMY, které bylo spojeno s opékáním špekáčků, posezením u ohně a povídáním.
Tábora se zúčastnily děti různých věkových skupin, přesto se velmi skamarádily a podporovaly
se. Závěrečné loučení bylo plné slziček a emocí, největší odměnou pro nás byla spokojenost
dětí i rodičů.
Všem přejeme krásný zbytek prázdnin.
Martin Mazánek, SVČ TYMY
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TYMY uskutečnilo návštěvu krajanů v Banátu
Již od dětství mě přitahovaly knihy – Kája Mařík, Gabra a Málinka atd..., ve kterých bylo popisováno jak žili naši
předkové, v jaké krajině, jaké dodržovali zvyky.
Před několika lety jsem na jedné besedě slyšela povídání o českých krajanech a vesnicích v oblasti rumunského Banátu a tak od té doby jsem měla touhu se do těchto
oblastí podívat. Nabídku zájezdu do Banátu jsme v letošním roce zařadili do plánu TYMY a čekala jsem s napětím,
jak to dopadne!
Nakonec se přihlásilo několik nadšených lidí – většinou seniorů, kteří měli podobnou touhu jako já a zájezd
se mohl tedy uskutečnit.
Do Banátu jsme se vydali v pátek 7. června. Hned v autobuse proběhlo seznámení a z neznámých lidí se najednou
stala „ parta přátel“, kteří měli společný cíl. Do Svaté Heleny
/jedna ze šesti českých krajanských vesnic/ jsme dorazili
v sobotu před obědem.
Tady nás čekala otevřená náruč paní Marušky Hrůzové,
která na základě doporučení pana Dudy z Holešova se postarala o vše, co jsme při tomto pobytu potřebovali – ubytování, stravu a také program.
Čtyři dny návštěvy u našich krajanů byly plné nového
poznání, úžasných setkání a neuvěřitelných emocí.
Nedá se to ani popsat, je třeba tuto atmosféru zažít.
Po celou dobu našeho pobytu bylo krásné letní počasí, takže veškerý program, který jsme si naplánovali, jsme
mohli uskutečnit. Vypravili jsme se na vyhlídku, odkud byl
nádherný pohled do údolí Dunaje. Po cestě jsme nadšeně
sbírali hřiby velké jako talíře a cestou nás doprovázeli místní
psi, kteří nás vedli místo turistických značek, které tu téměř
nebyly. Další den jsme se vydali na „pustý ostrov“ na Dunaji,
kde jsme si připadali jako Robinsoni. Při průzkumu tohoto
ostrova jsme obdivovali nádherné rostliny a narazili jsme tu
na divoké koně, kteří se tu pásli. Čekala nás také ochutnávka specialit z čerstvě nalovených ryb, které byly připraveny
speciální metodou a nám všem chutnaly.
Vzhledem k tomu, že byla neděle, tak jsme se zúčastnili také slavností, které probíhaly v kostele a jeho blízkém
okolí. Všichni lidé měli sváteční náladu a byli také svátečně
oblečení. Vládla tu velmi pohodová atmosféra. A místní
obyvatelé si s námi povídali o životě v Banátu a také o našem domově.
Bylo neuvěřitelné, kolik toho oni o nás ví, hlavně o naší
historii a tradicích a jak si tyto tradice udržují a také jak si
po generace předávají češtinu, která je krásná a ničím nezkažená – bez jakýchkoliv přízvuků.
Další den nás čekal celodenní výlet do dalších dvou
českých vesnic. Nejdříve jsme navštívili Rovensko – je
to malá malebná vesnička ležící v nadmořské výšce
750 metrů, kde žije asi 50 obyvatel. Tady jsme se dostali po
krkolomné lesní cestě. Na návsi nás čekalo milé překvapení – téměř všichni obyvatelé Rovenska se právě chystali do
kostela na křtiny, které jsou tady velkou událostí. A opět
podobný obraz jako ve Svaté Heleně – ženy v krojích a muži
ve slavnostních oblecích včetně klobouků na hlavách. Velmi
vřele nás přivítali a také pohostili. Měli jsme také možnost
navštívit mladou rodinu z Čech, která zde již několik let žije
a zabývá se sběrem lanýžů. Setkání s těmito lidmi bylo pro

nás moc zajímavé, povídali nám o svém životě i práci v Rovensku. Také jsme si u nich nakoupili různé výrobky, které
sami z lanýžů vyrábí – pastu, olej, sůl a také různé byliny.
Před odjezdem jsme navštívili také malé místní muzeum a potom jsme vyrazili do Gerniku. Tato vesnice je větší
a rozlehlejší, žije zde kolem 220 obyvatel. Zajímavostí této
vesnice je, že odtud pochází prarodiče našeho fotbalového reprezentanta Pavla Nedvěda a také jeho portrét visí
v místní hospodě naproti obrazu Švejka. Další zajímavostí
této obce jsou původní vodní mlýny, které dosud slouží svému účelu. Také jsme měli možnost jeden z nich navštívit.
Oproti mlýnům v Čechách jsou tyto jednodušší konstrukce
a nejsou obývány. Gernik jako jediná česká vesnice má také
svůj obecní úřad a starostu. Po krátkém zastavení v této
malebné vesničce jsme se vpodvečer vrátili plni nových
zážitků zpět do Svaté Heleny. Poslední den našeho pobytu
jsme navštívili místní školu, kde je v současné době 18 žáků
1 – 8. ročníku. Setkali jsme se zde s českou učitelkou Kateřinou a také s místními dětmi. Dětem jsme předali dárky
a paní učitelce krabice českých knih na doplnění knihovny.
S dětmi jsme si také popovídali a zazpívali. Pro mě to byl
jeden z nejsilnějších zážitků. Všechny děti mluvily krásně
česky a naši zemi považují za svoji vlast a jsou pyšní na to,
že jim v žilách koluje česká krev. O naší historii i současnosti
toho banátské děti ví možná víc, než leckterý z nás.
Jako zlatý hřeb programu jsme měli projížďku po okolí
Svaté Heleny na žebřiňáku taženém koňmi. Náš kočí František nás povozil po krásných místech, odkud byly nádherné
výhledy. To už se blížil závěr našeho pobytu. Jen velmi neradi jsme se loučili s místními obyvateli, kteří nám za těch pár
dnů přirostli k srdci. Ještě před odjezdem jsme si od některých nakoupili úžasné marmelády a různé druhy čerstvých
sýrů. Se slibem, že se do Svaté Heleny určitě zase vrátíme,
jsme se rozloučili s hostitelkou Maruškou Hrůzovou a nastoupili do našeho mikrobusu. Vydali jsme se od našich krajanů na cestu domů. Všichni jsme se shodli na tom, že jsme
prožili něco mimořádného a velmi silného. Že jsme získali
spoustu nových poznatků a odvážíme si krásné vzpomínky!
Všichni jsme přesvědčeni o tom, že Banát se zkrátka
musí zažít!		

TYMY - plán akcí
23. 8. – 1. 9. Ozdravný pobyt – Igrane Chorvatsko
1. 9. Loučení s prázdninami
2. 10. Hypnotizér Jakub Kroulík
6. 10. Eva a Vašek
13. 10. Zlatý oříšek
LÉTO S TYMY 2019
Pobytové tábory:
12. - 16. 8. Za sportem do Beskyd
12. – 16. 8. Duhový tábor
12. – 16. 8. Léto na koni
12. – 16. 8. Taneční léto s Olgou
12. – 16. 8. S angličtinou kolem světa
12. – 16. 8. Letní pokusohraní
12. – 16. 8. Parkour academy
12. – 16. 8. Muzikoterapie pro dospělé
Příměstské tábory:
5. - 9. 8. Mladý animátor
5. – 9. 8. Léto s robotikou
5. – 9. 8. Letní keramické tvoření
5. – 9. 8. Akademie in-line bruslení v Sazovicích
12. – 16. 8. Sport camp
19. – 23. 8. Letní angličtina
19. – 23. 8. Toulky za zvířátky
26. – 30. 8. Trpasličí léto
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled,
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny.
LETNÍ SOUTĚŽ – SVČ TYMY–VYFOŤ SE S NAŠÍM
TRIČKEM JAK SI UŽÍVÁŠ PRÁZDNINY!!!
Ať už na dovolené, festivalu, nebo třeba na prázdninách u babičky!!! Na nejlepší čekají zajímavé
ceny!!! Fotky zasílej na tymyleto@seznam.cz

Mgr. Jarmila Vaclachová

Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za spolupráci v letošním školním roce a přejeme všem krásné prázdniny
plné zážitků.						
Pracovníci SVČ – TYMY
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Zcela unikátní rybářský úlovek v Holešově
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Dlouholetý holešovský rybář Miroslav Ondruch se vypravil v sobotu
29. června večer na tzv. první holešovský rybník za tokem Rusavy.
Měl políčeno na rybí legendu – obrovského sumce, který podle neověřených ústních pověstí žil v tomto
malinkém rybníčku, připomínajícím spíš větší kaluž.
A když navnadil dvaceticentimetrovou plotici, skutečně se mu ve 23,35 hodin podařilo něco, co se dostane
do rybářských análů Holešova.

Z vody rybníčku vytáhl obřího sumce – dlouhého 178 cm, vážícího přes 40 kg, zhruba 15 let starého.
Jak tento obr mohl v miniaturní vodní nádrži přežívat
a prospívat, je záhadou. Ale sumec skutečně existuje, což
dokazují přiložené fotografie. A proto nezbývá než šťastnému rybáři k jeho kapitálnímu úlovku popřát srdečně
„Petrův zdar“.

- JCh, KB -

Svůj druhý titul ve dvouhře získal v Jankovicích Jiří Daněk
Ve sportovním areálu v Jankovicích proběhl 33. ročník
tenisového turnaje neregistrovaných hráčů O pohár starosty obce. Odehráno bylo od 7. června až po finále dvouhry
mužů, které se hrálo v neděli 30. června, celkem 91 zápasů.
Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry a čtyřhry
mužů. Hlavní kategorii dvouhry mužů obsadilo 19 hráčů,
z nichž z pěti skupin postoupilo nejlepších 10 do vyřazovacích bojů. Až do finále, které se uskutečnilo v neděli

30. června, se probojovali holešovští hráči Pavel Nedvídek
a Jiří Daněk, který po vyrovnaném boji zvítězil 6:3, 7:5
a vyhrál tak místní turnaj podruhé.
Ve čtyřhře mužů zvítězila mezi rekordními 20 páry dvojice Michal Daněk, Petr Hasala, která v dramatickém finále
porazila pár Zdeněk Matela a Milan Rolinc 6:3, 4:6, 7:5.
Kategorii nejmladších do 16 let v konkurenci 6 účastníků vyhrál Jan Bečica, před domácími Danielem Minksem

a Lumírem Hendrychem. Dvouhru žen ovládla potřetí v řadě
bez ztráty setu Dagmar Hudcová a na druhém a třetím místě
skončily Marika Hendrychová a Marta Rascher.
Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vyhráli domácí
hráči Rostislav Kraus, Petr Vlasák.
Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému zájmu diváků
z Jankovic i okolí, kteří si našli cestu do místního sportovního areálu.

Pochvala holešovskému koupališti - z korespondence pana jednatele TS
Dozvěděl jsem se, že Vaše organizace provozuje holešovské koupaliště v zámeckém parku a vyhledal jsem si
vaši mailovou adresu na internetu, tak Vám píšu. Pracuju
jako zdravotní záchranář ve Vrchlabí a naše firma poskytuje záchrannou službu pro cyklistické závody - a tak jsem se
jako člen záchranářského týmu zúčastnil zajištění Bikemaratonu Drásal. Víte, díky svému povolání a zálibě v turistice jsem zcestoval skoro celou Českou republiku i sousední
státy. A protože jsme na Drásalovi přespávali od pátku
ve Vašem nádherném zámeckém parku v kamionu přímo
mezi těmi vodními kanály, hned páteční odpoledne jsme

se vydali na obhlídku. A narazili jsme na Vaše koupaliště,
umístěné v zadní části parku. No a protože v kamionu je
to s hygienou všelijaké, šli jsme se vykoupat. A dostávám
se k jádru věci - Vy v Holešově asi ani nevíte, jakou perlu
máte. Vaše koupaliště v parku je bezesporu to nejkrásnější
a nejpříjemnější koupaliště, které jsem kdy navštívil a že
jich bylo velké množství! Obrovský prostor, který se snad
nemůže přeplnit, nádherné staré stromy, poskytující stín,
hebký trávník, opravdu úžasná, čistá a voňavá voda, spousta příjemných služeb - lehátka, dětské atrakce, teplý dětský
bazén, vynikající občerstvení, skvělé pivo, kuželky, beach

volejbal, stolní tenis, stolní fotbálek - prostě rekreační ráj
za zanedbatelnou cenu. Spolu s kolegy jsme chtěli jet hned
po skončení závodu domů, ale rozhodli jsme se přespat ještě do neděle a velkou část neděle jsme si ještě užívali na
koupališti. Opravdu skvělý zážitek, spojený nejen s nádherným prostředím, ale i vynikajícími službami. Budu Holešov
doporučovat všem známým jako dobrou dovolenkovou destinaci, jen nevím, jestli je to stejně dobré i s ubytováním, či
je možné někde v okolí stanovat? V každém případě klidně
tento můj e-mail zveřejněte, stojí to Vaše koupaliště za to!
S pozdravem Jan Hlaváček, Vrchlabí

Vodní radovánky v Holešově
Už po druhé se v nádherném prostředí Zámeckého
koupaliště v Holešově konala velká akce a atrakce vodních radovánek – Aquazorbing 2019. V neděli 30. června, prakticky na zahájení letošních prázdnin, zopakovala
holešovská organizace ČSSD opravdu skvělý úspěch z loňského roku. V areálu holešovského Zámeckého koupaliště
se uskutečnila dlouho dopředu avizovaná akce, nazvaná
„Neseď doma, aneb přijď si zařádit na koupaliště“. ČSSD
si koupaliště na celý den pronajala. A tak už s otevřením
bran v 10:00 hod. mohli všichni koupání a opalování
chtiví zájemci přijít a užívat si koupaliště zdarma. A odpoledne to začalo - profesionální firma v části velkého
bazénu provedla přehlídku nejnovějších atrakcí v oblasti
aquazorbingu, na které měli všichni zájemci volný vstup
– stačilo jen si vystát frontu. V nabídce byla různá nafukovadla ve tvaru čtverce, kruhu, koule, válce, trampolíny
a mnoha dalších neobvyklých těles. O velkém zájmu
svědčila po celou dobu velmi početná skupina dětí i dospělých, kteří se opakovaně pokoušeli některou z atrakcí
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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 spoko-

jených návštěvníků – organizace klapla na výbornou, nikomu se nic nestalo a každý si přišel na své. Během celého
dne koupaliště navštívilo přes tisíc zájemců a převážná
většina byla určitě s prožitím tohoto prvního svátečního
prázdninového dne navýsost spokojena.
-kb -

www.holesov.cz
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Thaiboxeři úspěšně ukončili sezónu
Holešovští bojovníci sklízeli v červnu ovoce své
celoroční tvrdé dřiny. Nejprve se v neděli 16. června
v Praze zúčastnili mistrovství České republiky v kickboxu.
Přestože se jedná o disciplínu, která je svými pravidly pro
čistokrevné thaiboxery trošku limitující (jsou zakázané
údery lokty a kopy kolenem), podařilo se Filipu Prchalovi vybojovat bronzovou medaili v juniorské kategorii do
60kg, a Janu Sklenářovi medaili zlatou v kategorii starších žáků do 63kg, kdy Honza, jak semifinále, tak i finále
ukončil před limitem ve druhém kole zápasu.
Následoval pátek 21. června, kdy byli na pořadu dne
finálové zápasy thaiboxerské ligy Slovenské MuayThai

Asociace. Vybojovat si finálovou účast, vyžaduje úspěšné
objíždění kol v průběhu roku, a holešovští si vybojovali
šanci utkat se o titul hned ve třech případech. Jan Sklenář získal mistrovský pás automaticky, jelikož na lize
ani jednou neprohrál, Denis Vereš poráží na body svého
soka z Fightgym Orava a taktéž získává mistrovský pás,
a Michal Preisler sice po výborném výkonu na body prohrává, ale stává se ve svých 38 letech vicemistrem ligy,
což je úctyhodný úspěch.
Hned následující den, v sobotu 22. června, odjíždí
Jan Sklenář do Prahy na mistrovství České republiky
v K1 (žádné údery lokty, povoleno jedno koleno v klinči).

Soupeřem je mu bojovník, který má na svém kontě více
jak dvojnásobek zápasů a zároveň je mezinárodním
mistrem ČR v thajském boxu a bronzovým medailistou
z mistrovství světa v thajském boxu z Bangkoku 2018.
Velice těžký a vyrovnaný zápas končí však nejtěsnějším
vítězstvím Jana Sklenáře, který tak během týdne získává
3 tituly a prozatím v ringu ve svých devíti zápasech nenašel přemožitele!
Děkujeme všem za přízeň a městu Holešov za podporu. 		
Petr Osokin

Mistryně ČR jsou z Holešova
Všechna děvčata, která letos reprezentovala mažoretkové skupiny Baby Lentilky a Lentilky Holešov patří
díky svým výkonům v letošní sezóně mezi nejlepší mažoretky v republice.
Mladší skupina dívek Baby Lentilky (5-10 let)
uspěla na finálovém kole šampionátu Svazu mažoretek
a twirlingu NBTA v Mohelnici dne 9. června. Zde v konkurenci šesti skupin ve věkové kategorii minimažoretek
získaly 1. místo a titul Mistryň ČR. Vzhledem k tomu,
že v této formaci trénovala děvčata teprve od září 2018,
je to opravdu velký úspěch.
Lentilky (10 - 14 let) bojovaly o titul nejvyšší již tradičně na Mistrovství ČR mažoretkových skupin v Podě-

bradech 15.-16. června. Sem se z předešlých zemských
kol ve věkové kategorii děti starší probojovalo devět
nejlepších skupin. Lentilky zvítězily jak v pochodovém
defilé tak v pódiové formaci, za kterou navíc získaly
i cenu Czech Open - nejlepší pódiová formace napříč
všemi věkovými kategoriemi. Díky vítězství byly dívky
nominovány pro reprezentaci na Mistrovství Evropy
a poprvé tak pojedou v říjnu reprezentovat město Holešov a Českou republiku do italského Lignana.
Cesta za těmito nádernými úspěchy nebyla jednoduchá – časté tréninky, poctivá příprava a především
chuť a píle na straně mažoretek i trenérek ve spojení se
silnou podporou rodičů a fanoušků však proměnily náš
sen ve skutečnost.

Děkuji všem mažoretkám za perfektní zvládnutí této náročné, ale vydařené sezóny. Trenérky Jolana
Saibertová, Agáta Horáková, Kateřina Lucká a Barbora
Maťová si zaslouží poděkování za poctivou přípravu
všech choreografií. Velké díky patří také městu Holešov
za finační podporu, díky které můžeme naše město takto
zdárně reprezentovat.
V září 2019 proběhne nábor do skupiny Baby Lentilky. Těšíme se na nové malé mažoretky. Více info na
facebooku - Mažoretky Holešov.
Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z.s.
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Mini EURO 2019 s účastí regionálního talentovaného hráče
Od roku 2002 se každoročně koná ve Františkových
Lázních a v německém Rehau fotbalový turnaj Mini EURO
s účastí nejlepších klubů Evropy, ale i klubů světových,
například Japonska, Austrálie aj.
V letošním roce 2019 se tohoto turnaje v kategorii
U11 zúčastnil také mladý fotbalista Fastavu Zlín- Nikola
Jadrníček z Prusinovic. Nikola hraje za FC Fastav Zlín, kde
trénuje, ale také se účastní tréninkových hodin s trenéry
Volf Soccer academy.
Jak se k tomuto turnaji dostal?
Trenéři Volf Soccer academy si ho všimli jako nadějného fotbalisty, a když Česko-německá fotbalová škola
požádala Volf Soccer academy o doplnění pěti talentovaných hráčů, nabídli mu možnost účasti na turnaji Mini Euro
2019. Vybrali další čtyři fotbalisty, dva z Olomouce a dva
z Vítkovic.
Co následovalo po prvním výběru?
V druhém kroku odjeli všichni vybraní v dubnu na soustředění do německého Rehau a odsud na turnaj do Berlína, kde výběrová komise sledovala dalších asi třicet hráčů
a hodnotila jejich talent a fotbalovou výkonnost. Z tohoto
širšího výběru se dostal z našich pěti moravských fotbalových talentů Nikola Jadrníček a hrál za Česko-německou
fotbalovou školu TEAM EUROPA-DFTS/ČNFŠ.
Co to je česko-německá fotbalová škola?
Jde o unikátní projekt v evropském měřítku zaměřený
na práci s talenty. Kromě jiného se seznamují s jazykem
sousední země a nabízejí hospitace pro trenéry z celé Evropy a také mezinárodní fotbalové zájezdy a soustředění.
Které týmy se zúčastnily letošního turnaje Mini
Euro 2019?
Tottenham Hotspurs, Londýn, Anglie
US Torcy-Paris, Francie

Norwegion Soccer Academy, norská a švédská liga
Sparta Praha, Česká republika
Legia Warszawa, Polsko
Manly United, Austrálie
Manchester United, Anglie
Ajax Amsterodam, Holansko
AIK Stokholm, Švédsko
NK Domzale, Slovinsko
Kawasaki Frontale, Japonsko
Bayern München, Německo
FC Porto, Portugalsko
AGF Aarhus, Dánsko
AS Trenčín, Slovensko
Yong Boys Bern, Švýcarsko
a
Team Baltic BFS- Baltic Footbal School, který je sesterským
projektem Česko-německé fotbalové školy, který byl založen v roce 2009. Princip je stejný - chlapci z Estonska, Litvy
a Lotyšska hrají fotbal ve společném týmu a poznávají tak
kulturu sousedních zemí a seznamují se s jazykem daných
zemí. Tým Baltic je partnerem Týmu Europa a často se
účastní akcí, které Česko-německý projekt pořádá.
Vzhledem k tomu, že česko-německá škola měla k dispozici hráče pro dvě mužstva, provedl lotyšský trenér v pátek před turnajem výběr hráčů a rozdělil je na dva fotbalové
týmy. Nikola se dostal do mužstva TEAM EUROPA - DTFS.
Jak proběhl letošní turnaj Mini Euro 2019 ve Fr.
Lázních a Rehau?
V sobotu ráno proběhl slavnostní nástup týmů
v počtu osmnáct. Všechny týmy se představily a každému
klubu hrála hymna dané země. Zápasy probíhaly na třech
hřištích. Po prvním kole se sečetly výsledky a vytvořily se
tři skupiny, zlatá, stříbrná a bronzová. Druhé kolo začalo

v sobotu odpoledne ve Františkových Lázních a dohrávalo
se v neděli v německém Rehau. Team Europa DTFS se se
svými výsledky zařadil do zlaté skupiny, kde skončily také
celky Tottenham Hotspurs, FC Porto, US Torcy-Paris, Ajax
Amsterodam, Bayern München.
Kdo celý turnaj vyhrál?
V konečném pořadí skončil TEAM EURO DTFS na pěkném šestém místě a AJAX Amsterodam s kterým TEAM
EUROPA – DFTS remizoval 2:2, obhájil první místo celého
turnaje. Druhý skončil Bayern Mnichov, třetí FC Porto, čtvrté
US Torcy-Paris a páté Tottenham Hotspurs. AC Sparta skončila dvanáctá a AS Trenčín na desátém místě.
Akce, jako je tato, zvyšuje motivaci mladých a ukazuje
jim, co všechno je potřeba udělat, aby se mohli měřit s těmi
nejlepšími. 			
Hana Helsnerová

Judisté Holešova ukončili závodní sezónu
Holešovským judistům v měsíci červnu opět skončila závodní a tréninková sezóna. Za sebou máme několik
úspěšných turnajů, mezi něž patří krom jiných zejména
turnaj v Novém Bydžově, který proběhl ve dnech 25. 5.
a 25. 6. 2019. Jednalo se o Český pohár, kdy 25. 5. 2019
v kategorii st. žáků reprezentoval Jakub Hanák (váha do
46 kg), bohužel bez umístění, v kategorii dorostenců
reprezentoval Petr Bárta (do 66 kg), Petrovi se podařilo projít přes prvního soupeře pěkným vedením zápasu
a hodem soupeře, nicméně v dalším kole na svého soupeře již nestačil. Další den v Bydžově turnaj pokračoval
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(ne již ve znění Českého poháru, nicméně obsazenost
a kvalita soupeřů byla velice dobrá a na úrovni českého
poháru) pro mláďata a ml. žáky/ně. V kategorii mláďat reprezentovala holešovský klub Alenka Jindrová
(5 zápasů - 3x výhra) a obsadila tak 5. místo. V kategorii
ml. žaček se podařilo vybojovat zlato Monice Jindrové
a v kategorii ml. žáků odházel na ippony všechny své
soupeře Jakub Bárta, čímž taktéž získal zlato. Medailistům děkujeme za krásné výkony a všem zúčastněným
za reprezentaci klubu. Ti, co neuspěli, nemusí věšet
hlavu, právě neúspěchy nás posilují a posouvají vpřed.

Vzhledem k vybojování zlatých medailí v neděli se náš
klub umístil na turnaji jako 3. nejúspěšnější klub turnaje
a naši závodníci tak získali krásný pohár.
V rámci Olympiády mládeže, která proběhla ve dnech
23. - 28.6.2019 v Liberci, byl z našeho klubu do krajského
družstva judistů vybrán Jakub Hanák, krajskému družstvu
se podařilo obsadit 7. místo z celkového počtu krajů.
K uplynulé sezóně je nutno sdělit, že v Holešově
pravidelně (1 x měsíčně) probíhají krajské tréninkové
srazy určené pro mládež, které jsou pro nás velice přínosné. V současné době nás čeká pouze tradiční zakončení letošní sezóny a na závodní přípravu se vrhneme již
na konci srpna, kdy proběhne v Rožnově pod Radhoštěm
několika denní soustředění, aby byly závodníci připraveni na důležitý turnaj v Brně na začátku září.
Od měsíce září bude v našem klubu opět probíhat
nábor nových členů, které budeme přijímat cca do konce
měsíce října 2019. Rádi nové členy uvítáme, abychom
mohli rozšířit naši členskou základnu. Judo je aktivní bojový sport, který zaručuje jednotlivci fyzickou všestrannost a taktéž psychickou vyrovnanost, snažíme se vést
děti a mládež ke zdravému životnímu stylu. Naše řady
jsou otevřeny všem holkám i klukům, kteří mají kladný
vztah ke sportu. Těšíme se na nové zájemce.

www.holesov.cz
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Den jógy v holešovském zámeckém parku
Před pěti lety byl den 21. června Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním dnem jógy. V roce
2015 se poprvé setkali lidé v řadě měst na celém světě
a odstartovali tradici setkání a cvičení jógy ve skupinách
právě k oslavě tohoto Dne. Nejde jen o cvičení, ale i o vzájemné porozumění mezi lidmi a národy. I my v Holešově
jsme se rozhodli tuto výzvu letos přijmout. Cvičení a setkání ke Dni jógy proběhlo ve středu 19. 6. v zámeckém
parku u Hájenky. Záštitu nad Dnem jógy v Holešově si
vzal Karel Ševčík, cvičitel Jógy v denním životě podle
Mahéšváranandy. Den od pěti do osmi hodin večer byl
zaplněn cvičením pod vedením čtyř lektorů jógy, sešlo
se nečekaně asi 50 lidí. Počasí nám přálo a věřím, že tuto
tradici budeme udržovat i nadále. Jóga je návod, jak se
vypořádat s napětím a stresem, je to cesta k sobě.
					
		
Alena Šíblová Jóga sál Holešov

Intercamp – mezinárodní setkání skautů
Šestého června v odpoledních hodinách vyrazila
naše devítičlenná skupina na Intercamp, který se konal
v Nizozemí poblíž Middachten castle u Arnhemu. Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skautek, proto se
jistě nebudete divit, že pro většinu z nás to byla největší
skautská akce, na které jsme kdy byli.
Kromě 900 členné výpravy z České republiky, dorazili na Intercamp 2019 například skauti z Německa,
Francie, Polska, Holandska, Ukrajiny nebo Ameriky.
Hlavním centrem dění bylo „náměstí“ Plaza, na kterém
jsme si kromě vyměňování různých částí skautského
kroje (tj. nášivek, šátků) s ostatními členy akce mohli vyzkoušet i zajímavé aktivity, jako třeba pletení turbánků.
Poblíž tohoto místa jsme také hráli hry s různými lidmi
a procvičovali angličtinu. V sobotu a v neděli večer se tu
konaly „večírky“, na kterých jsme se mohli seznámit s písničkami z jiných zemí a s tanci, které k nim patří.
Program na Intercampu byl velice zajímavý. V sobotu se pro nás konal výlet, jehož účelem bylo poznat
více skautů ze své země, a v neděli se konal program
v kempu, který byl naopak zaměřen na sblížení se

se skauty jiných národností. V neděli večer se konal
foodfest. Účastníci si nachystali ochutnávku jídel typických pro jejich oblast.
Celou akci provázel příjemný přátelský duch. Asi
nikomu z nás se nechtělo domů z akce, kde jsme si našli nové přátele a upevnili vztahy s těmi starými. Domů

jsme si kromě památečních předmětů přivezli spoustu
zážitků nejen z Intercampu, ale i z Arnhemu a Cách,
kterými jsme projížděli. Příjemně unaveni jsme dorazili
domů v úterý jedenáctého června s rozhodnutím, že na
takovou akci jsme nejeli naposledy.
Klíště

Skautky vyhrály druhé místo v krajském kole
Letos jsme na krajské závody jeli již v páteční večer.
Celé závody pořádali skauti ze Zlína, ale konaly se na
chatě na Držkové. V sobotu za námi přijeli i další družinky a byl nástup, na kterém jsme se dozvěděli informace
o pro nás naprosto neznámých branách, které testovaly
dovednosti jednotlivce. Po nějakém čase jsme startovali
i na modulu závod, který měl osm stanovišť, které jsme
měli zaznačené na mapě. Pro nás bylo asi nejzajímavější
stanoviště zdravověda nebo stanoviště hledej, které bylo
úmyslně posunuto o jeden kilometr vedle :-).
Po modulu závod nastal modul odpočinek, po
kterém začal modul vaření. My, Amazonky, jsme vařily
bramborový salát. Dráčata dělala výborný guláš. Celé
vaření bylo opět hodnoceno. Poté nastal modul zpěv

a modul povídání, který hodnocen nebyl. V neděli se
bodovaly zabalené batohy a zahlazené ohniště – modul
táboření. Pak naši milí organizátoři počítali body. Časem
nastala velmi obávaná věc - zpětná vazba. Již slunce
dorazilo nad naše hlavy, když nastala ještě více obávaná
věc – vyhodnocení. Ačkoliv jsme byli nervózní, dopadli
jsme celkem dobře. Zelená dráčata byla na krásném
čtvrtém místě a Amazonky na druhém! Po slavnostním
vyhlášení nastal modul odjezd autobusem do Holešova,
který jsme úspěšně zvládli, a kdyby byl bodován, dostali
bychom plný počet bodů. Tak nakonec to byly ty nejlepší Svojsíkovy závody, ve kterých jsme si procvičili úplně
všechno.
Človíček
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PŘÍSPĚVKY

Firma POKART spol. s r.o.,
provozovna Holešov-průmyslová zóna,
přijme na HPP pracovníka na pozici

ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRO
POŽADUJEME:
• vyhláška č.50/1978 Sb. § 6
• pracovitost, spolehlivost a zručnost
• praxe v oboru výhodou

DOČASNÉ UZAVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO
CENTRA V HOLEŠOVĚ
Vážení odběratelé,
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. oznamuje, že z technických důvodů je od 1. 7. 2019 zákaznické centrum Holešov dočasně
uzavřeno.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

NABÍZÍME:
• Nástup ihned
• Finanční ohodnocení dle dosaženého výkonu
• Práce v moderním a čistém prostředí
• Pravidelné prémie dle výsledků
• Inflační příspěvek
• Podíl na zisku společnosti
• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na stravování
• 2 dny zdravotního volna
• Odměny při pracovních a životních jubileích

Našich služeb můžete využít na zákaznickém centru v Kroměříži
a to v době:
Po a St
8:00 do 17:00
Út a ČT
7:00 do 15:00

Kontakt: Štefan Vrobel, vrobel@pokart.cz, tel.: 602 750 045
(volat mezi 7:00-15:00 PO-PÁ)

Tel: 573 517 456, 500, 501
Email: informace@vak-km.cz
www.vak-km.cz
				 Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

až
Kč
5001500,až 1500 Kč

INZERUJTE
V HOLEŠOVSKU

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

hana.helsnerova@holeosv.cz
tel.: 774 359 921

Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě na rekreaci,
menší pozemek. Za nabídky děkuji. Tel.: 605 341 132.

Tel.: 603 447 040

Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji. Tel.: 731 920 074.
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www.holesov.cz

INZERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry
Podlahy garáží - leštěné betony
Vyrovnání podkladů - pěnobeton
Aplikační tloušťka od 2 cm
Valašské Meziříčí, tel.:

605 350 556

www.podlahy-bares.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Navštivte naši
nově otevřenou
pobočku v Holešově
Dr. E. Beneše 56

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Životní a úrazové pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody
Hypotéky
Pojištění vozidel
Cestovní pojištění
Penzijní pojištění
ČP Zdraví – pojištění pracovní neschopnosti
Servis klientům

Pavla Návrátilíková – 572 646 687, mob. 725 810 862
Petra Vyoralová – 572 648 056

Provozuje ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost České pojišťovny a.s.

