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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Dožínky Mikroregionu Holešovsko
Budeme slavit Den české státnosti

„Panímámo zlatá, otevřete vrata, neseme vám věnec
ze samého zlata…“
Holešov - Konec léta a poděkování za úrodu už
k sobě zkrátka patří. Také v Holešově jsme poděkovali
za úrodu, dne 1. září se konaly Dožínky Mikroregionu
Holešovsko. Ačkoliv se může zdát, že program Dožínek
je v Holešově každým rokem dosti podobný, není tomu
tak. Každý ročník je něčím výjimečný a jedinečný. Letošní, v pořadí sedmý ročník, byl výjimečný například svou
návštěvností, protože za poslední léta nepamatujeme
tak krásný a dlouhý slavnostní průvod. Krojovaní hosté,
dechová hudba, nazdobení koně i koňské povozy a v neposlední řadě samozřejmě hasiči a mušketýři, ti všichni
dodali tomuto dni na jedinečnosti a navodili tu pravou
dožínkovou atmosféru. I když společnou cestu z pole vystřídal společný průvod městem, myšlenka dožínek zůstává stejná – vzdání díků za štědré dary přírody. Svátek
sklizně se těší velké oblibě nejenom díky svému významu,
ale také díky svému kulturnímu a společenskému přesahu.
Po mši svaté byl oficiálně zahájen program v zámecké
zahradě, kdy byla opět vyřčena mnohá slova díků. Ať už
z úst starosty města Holešova Rudolfa Seiferta, předsedy
Mikroregionu Holešovsko Martina Bartíka nebo holešovského děkana Jerzyho Walczaka. Ten mimo jiné podotkl,
že najít jiný mikroregion, který by takto krásně spolupracoval, by šlo jen těžko a najít mikroregion, který by tak
krásně spolupracoval a navíc ještě spolupracoval také s farářem, by nešlo vůbec. Město Holešov navštívila také Jana
Brázdilová z Agrární komory České republiky, která dorazila se zemědělskými statistikami a vyhodnotila úrodu jako
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docela úspěšnou. Návštěvníky informovala o problémech
se suchem a letos, jak jsme si jistě díky všudypřítomným
dírám v zemi všimli, také o problémech s hraboši. Co ji ale
udivilo a potěšilo zároveň, bylo to, že se i ve městě dají
uspořádat Dožínky s rodinnou atmosférou.
Během dne mohli návštěvníci zhlédnout několik folklórních vystoupení včetně Hanácké besedy, komentovanou přehlídku mušketýrů z Kurovic, nacvičené pásmo krojovaných
dětí a rodičů, poslechnout si cimbálovku nebo zhlédnout
divadelní představení. Skvělý den pak zakončilo vystoupení
dechové hudby Moravská veselka s Jiřím Helánem. Také letos

probíhal doprovodný program v Malém muzeu kovářství,
kde se všichni mohli dozvědět, jak dlouhá je cesta od zrníčka
k bochníku. Všichni, dokonce i ti nejmenší, si dokonce mohli
vyzkoušet, jak náročné bylo vymlátit obilí pomocí cepů. Nechyběly ani ukázky kovářské práce nebo ukázky zdobení„zlatem“, ovšem tím slaměným. Příjemný program pak doplnilo
krásné počasí, chutné domácí produkty i bohatá tombola.
Dožínky probíhaly pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana Csc. a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Vstupujeme do podzimu a poslední čtvrtiny roku
Vážení pánové, milé dámy,
vstupujeme do podzimu, ve školách již naši pedagogové a jejich žáci a studenti jedou naplno a padají
první známky. Podobně i město se musí připravit na
zimní období a příští rok. Budou se sestavovat rozpočty
a je třeba určit priority. Potřeb města je skutečně mnoho a určit pořadí nebude jednoduché.
Doufejme, že nás čeká ještě krásné babí léto
a užijeme si ještě sluníčka a našeho krásného okolí
a přírody. Čeká nás také řada výročí a důležitých událostí. A mysleme už i na to, že „základní lidskou slabostí
je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.”
(Machiavelli) a ve vztahu ke vzdělávání, že „Naši učitelé
nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují,
kam jít, ale samy nejdou.” (Komenský). Ostatně, obojí
platí i pro veřejně aktivní občany.
OPRAVA OBJEKTŮ HOLEŠOVSKÝCH ŠKOL
Celková rekonstrukce „staré budovy“ Mateřské školy Sluníčko v Havlíčkově ulici byla ukončena stěhováním nábytku a úklidem prostor. Práce na okolí budovy
budou pokračovat už za provozu. Třídy ve staré budově
byly otevřeny v pondělí 16. září a školka může již být
v provozu na plnou kapacitu. Díky investici v hodnotě
asi deseti milionů korun mají tak holešovské děti další
krásné prostory.
V této souvislosti bych rád poděkoval rodičům
za pochopení a podobně také pracovníkům a vedení
mateřské školy. Závěr prázdnin a první dva týdny září
musely učitelky a další zaměstnanci nejen zvládat
provoz, ale také připravit opravené prostory - úklidy,
smontování a instalování nábytku a dovybavení prostor. Poděkování platí i vedení a žákům 3. Základní
školy za pomoc i za pomoc pracovníkům Technických
služeb. Za pochopení i uspíšení termínu ukončení hlavních prací také dodavatelským firmám.
V současné době je již opravena podlaha a další
vybavení (ventilace) v kuchyni 3. Základní školy. Kuchyně je již v plném provozu a snad mají zaměstnankyně
tímto zlepšeny podmínky.
Rozběhly se práce na opravě tělocvičny 2. Základní
školy. Jedná se o izolování stěn a podlahy proti vlhkosti
a vybavení novým povrchem. Samotná rekonstrukce
prostor bude probíhat do zimy a investice je v hodnotě kolem dvou a půl milionu korun. Škola je tímto
opatřením ale omezena na využívání prostor pro výuku
tělocviku. Díky dohodě s holešovským Sokolem, může
škola využívat k tělocviku sokolovnu. Problémem ale je
i oprava samotné sokolovny, která probíhá i za finanční
spoluúčasti města. Jedná se o některé vybavení sokolovny a obnovu venkovního pláště.
Školní hřiště při 1. Základní škole je již v provozu
i pro veřejnost a má i svého správce. Zájemci o sportování by se měli v případě zájmu o využívání hřiště

hlásit ve škole. Provoz bude probíhat do zimy a poté
opět na jaře, tedy v době, kdy budou podmínky pro
využívání zařízení.
VÝROČÍ, KTERÁ NÁS ČEKAJÍ
Je zajímavé, že letošní rok, tedy rok končící devítkou, je ještě více bohatý na řadu výročí, než ten osmičkový. Ono je to zapříčiněno tím, že osmičková výročí
znamenala mnoho změn pro naši zemi a následný rok
vedl ke změnám ve společnosti i vznikem nových organizací nebo důležitými událostmi.
Už tento víkend si připomeneme 10. výročí festivalu Musica Holešov. Festival a stejně pojmenované
občanské sdružení vzniklo v roce 2010 jako reakce
a následovník celoročních oslav 300 let narození
a 220 let úmrtí holešovského rodáka a významného
světového a evropského skladatele a hudebníka Františka Xavera Richtera. V roce 2009 město také po náročných opravách otevřelo základní prostory holešovského
zámku a festival Musica i další akce připomínají největší slávu Holešova a zámku, kdy za Františka Antonína
Rottala existoval v 17. století ve městě i na zámku bohatý kulturní život a největší rozmach našeho regionu.
Ve čtvrtek 19. září zavítá do holešovského zámku Kurfiřtský komorní orchestr z Mannheimu – z Mannheimu, ve kterém působil i F. X. Richter a další významní
čeští hudebníci. Vznikla zde i tzv. Mannheimská hudební škola a působil zde i W. A. Mozart. V sobotu se představí na slavnostním koncertu brněnská filharmonie
s Karlem Košárkem a v neděli na matiné vystoupí Jiří
Lábus s Emilem Viklickým.
Následující pátek si připomeneme svátek sv. Václava - Den české státnosti - a představí se na náměstí
i umělci z partnerského města Povážská Bystrica. Čeká
nás i uvedení na trh nové knížečky „Holešovské 9“, která
vychází v rámci Knihovničky Holešovska.
Letos si ještě připomeneme výročí založení Junáka, Holešovský dětský sbor Moravské děti oslaví výročí
založení Mgr. K. Košárkem, století to je od vzniku jednoty Orel, patnáct roků má společnost Castellum Holešov, čeká nás i výročí vzniku Vlastivědného kroužku
a především 120 let holešovského gymnázia a také
80. výročí od událostí roku 1939 a třicet let od roku
1989 a tzv. Sametové revoluce a vzniku svobodné společnosti a Občanského fóra i v Holešově.
DALŠÍ INVESTICE MĚSTA
Město dokončuje opravu stadionu Míru a vybavení
šaten tak, aby byl již plně připraven pro plnohodnotný
provoz. Byly zahájeny zemní práce na přípravě vybudování nového víceúčelového hřiště v Žopech u areálu.
Jedná se o podobné hřiště, které je vybudované u 1. ZŠ
a v Količíně v rámci projektu „Oranžové hřiště“ (projekt
ČEZu). Ale hlavní a velmi významnou část finančních
nákladů nese opět město. Dodány by měly být už i nové
prvky na skateboardové hřiště u stadionu.

Probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Bezručova a Partyzánská atd. A stále se připravuje
oprava náměstí sv. Anny a dokončení Masných krámů.
Stavba se zatím komplikuje především z důvodu vybudování podzemních kontejnerů. Na jejich zbudování
se snaží město získat dotační prostředky, ale příprava
jejich vybudování není jednoduchá.
DOPRAVNÍ SITUACE
Město zadalo zpracování „generelu dopravy“, který
by měl nastínit komplexní řešení dopravy v Holešově,
především exponovaných míst. Město zatím přikročilo
k zavedení jednosměrky v ulici Družby kolem 3. Základní školy. Důvodem je především situace vznikající
při dopravě dětí do školy. Jedná se o první krok, který
by měl vést alespoň k částečnému zklidnění. Předpokládáme také, že by se upravil vjezd a zastavování autobusů v lokalitě tak, aby měly děti přehlednější vstup
do školy.
Dalším problematickým místem ve vztahu příchodu dětí a jejich vození do školských zařízení jsou Smetanovy sady. Ty jsou zatím ve stavu zpracování studií
a hledání ideálního řešení i ve vztahu k možnostem
výuky především 2. Základní školy, ale i k celkovému
zklidnění situace.
V rámci příprav řešení dopravy v ulici Grohova došlo k dohodě s vlastníkem pozemků, který vlastní část
parcely pod komunikací. Nyní záleží už jen na Zastupitelstvu města. Doufejme, že se vše dotáhne do konce
a nebude již nic bránit zahájení oprav této významné
ulice. Připravuje se také oprava ulic Plačkov i částí ulice
Palackého, Národních bojovníků a Samostatnost.
A CO NÁS BUDE ČEKAT PŘÍŠTÍ ROK?
Město dokončuje projektovou dokumentaci a připravuje rekonstrukci areálu plaveckého bazénu a rehabilitačního centra. Problémem je skutečně velmi nedobrý stav konstrukcí samotného bazénu. Z toho důvodu
bude třeba práce zahájit už asi příští rok na jaře. Kromě
opravy některé z uvedených ulic se také asi připraví
oprava Masarykovy ulice kolem Pivovaru, popř. také
ulice Pivovarská. Areál Pivovaru investor v příštím roce
dokončí a stane se z něj skutečně další významná část
a ozdoba města i s novou poštou. O dalších investicích
rozhodne rada a zastupitelstvo města v rámci přípravy
rozpočtu na příští rok. Zastupitelstvo města také zahájilo přípravu změny územního plánu.
Milí Holešováci, užívejte si pozdně letní a první podzimní dny letošního roku. Zvládejte všechny povinnosti
s klidem a nenechte se vykolejit ani škarohlídy a pomlouvači, ale taky skutečností, že se nám naklonil další rok.
Krásný zbytek září a říjen.
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

Výpis z usnesení z 17., 18., 19. schůze Rady města Holešova
Rada města Holešova schválila
• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci „Oprava
tělocvičny 2. ZŠ Holešov“, a to společnost RAPOS,
s. r. o., Holešov, Palackého 529, IČO 25504487, s nabídkovou cenou 1.987.392 Kč včetně DPH.
• na základě podané nabídky na akci“Výzva k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na péči
o městskou zeleň“ uzavření rámcové smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., Květná 1555, Holešov, IČO 25583140, za nabídkovou cenu 1.992.870 Kč
bez DPH.
• úplatný převod drobného hmotného majetku dle soupisu majetku uvedeného v příloze, sloužícího pro potřeby zahradníka v zámecké zahradě, a to společnosti
Technické služby Holešov, s. r. o., za dohodnutou kupní
cenu 50.000 Kč.
• ceník navržený společností Technické služby Holešov,
s. r. o., na pronájem infotabulí a reklamních tabulí City
Light.
• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na části pozemku p. č. 970, ostatní plocha, o výměře
1.972 m2, k. ú.Všetuly, pro společnost Česká telekomu-

•

•

•
•

nikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČO 04084063, zastoupenou na základě plné
moci společností Vegacom, a. s., Praha 4 - Lhotka,
Novodvorská 1010/14, IČO 25788680, zastoupenou
na základě plné moci společností MULTINET s. r. o.,
Olomouc, Farského 43/4, IČO 60776978, v souvislosti
se stavbou „003419 T-Mobile (250)_Holešov_OK“ dle
předloženého návrhu
příspěvkové organizaci Středisko volného času Holešov, Sokolská 70
1. pořízení žaluzií do tělocvičny ve výši 235 tis. Kč včetně DPH, 2. opravu malby a elektroinstalace v učebně
ve výši 216 tis. Kč a opravu chodby v 1. poschodí budovy střediska za 156 tis. Kč.
Obě akce budou hrazeny z finančních prostředků SVČ.
uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod v budově Osadního výboru místní části
Žopy, čp. 63 se společnostní Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s.
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov,
Smetanovy sady 625, rozpočtové opatření č. 2 na rok
2019 dle předloženého návrhu.
v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 3/2019) a na

Městská policie informuje
MALÁ VÝLETNICE
Dne 30. 8. 2019 v dopoledních hodinách oznámil muž,
že u morového sloupu na nám. Dr. E. Beneše v Holešově
potkal asi tříleté opuštěné plačící dítě, které hledá svou
maminku. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde na
schodech morového sloupu seděla asi tříletá holčička. Nad
touto zatím prováděla dohled manželka oznamovatele.
Holčička hlídce pouze sdělila své jméno, a že byla s maminkou v obchodě. Za pomoci holčičky se hlídce podařilo
dostavit k obchodu, kde s maminkou nakupovala. Zde se
neprodleně k dítěti přihlásila její matka, u níž byla ověřena
totožnost. Dceru hledala, byla značně vystresovaná a rozrušená (lékařské ošetření odmítla). K celé věci uvedla, že
se jen na chvilku otočila a dceru už nenašla. Prohledala celý
obchod, přilehlé chodby i okolí prodejny. Vzhledem k pokročilému stádiu těhotenství byla následně spolu s dcerou
převezena do místa trvalého bydliště.
POSILUJÍCÍ SPÁNEK
Dne 30. 8. 2019 chvíli po nalezení maminky ztracené
holčičky vyjížděli strážníci k oznámení o bezvládně ležícím
muži na ul. Grohova před smuteční síní. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že se spánkem posiluje jim dobře známý,
58letý muž. Vzhledem k tomu, že muž nebyl schopen komunikace ani chůze a svým jednáním budil veřejné pohoršení,
kdy orientační dechová zkouška prokázala 2,75‰ alkoholu
v dechu, byl strážníky po předchozím vyšetření lékařem převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.
NEZVANÁ NÁVŠTĚVA
Dne 31. 8. 2019 navštívila ženu bydlící v ul. Tyršova její
známá. Na návštěvu se však dostavila ve značně podroušeném stavu a ženu z ul. Tyršova začala vulgárně napadat,
odmítala místo opustit. Hlídka po příjezdu na místo vzhle-
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dem k nepřístojnému chování a zjevně podnapilému stavu
ženu vyzvala k provedení orientační dechové zkoušky, která prokázala 3,27‰ alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu,
že návštěvnice nekontrolovala své chování, postupně nebyla schopna ani chůze, byla strážníky po předchozím vyšetření lékařem převezena do Protialkoholní záchytné stanice
v Kroměříži.
HAD

1. 9. 2019 kolem 13.00h přijala hlídka oznámení od
vylekané ženy z místní části Dobrotice, kde se měl v pergole na zahradě nacházet had, pravděpodobně zmije.
Po příjezdu na místo hlídka hada odchytila. Nejednalo se
o zmiji, ale o užovku s největší pravděpodobností obojkovou,
délky přesahující 1 metr. Po provedení odchytu byla užovka
na bezpečném místě vypuštěna zpět do volné přírody.
Mimo odchyt hada provedla MP v uvedeném období
odchyty tří psů. Bližší informace najdete zde: https://www.
facebook.com/zachytne.kotce.mp.holesov/
OPATŘENÍ
Ve dnech 31. 8. 2019 a 1. 9. 2019 prováděla MP bezpečnostní opatření v rámci fotbalových utkání SFK ELKO
Holešov „A“ i „B“. Hlídka MP dohlížela zejména na veřejný
pořádek a dopravu v okolí fotbalových hřišť. Obě utkání
se obešla bez mimořádných událostí.
Dne 1. 9. 2019 prováděla MP bezpečnostní opatření
v rámci „Dožínek Mikroregionu Holešovsko“. Hlídka MP prováděla jak doprovod slavnostního průvodu, tak i průběžný
dohled nad samotným průběhem v zámecké zahradě.
PŘESTUPKY
• rušení nočního klidu řešeno celkem v 9 případech
• přestupky v dopravě ve 30 případech

•

•
•
•
•
•

základě podaných nabídek dodavatele na zpracování „Generelu dopravy města Holešova“ společnost
Haskoning DHV Czech Republic s nabídkovou cenou
496.100 Kč včetně DPH.
v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci „Rekonstrukce VO Holešov, ul. Bezručova“, a to společnost
SATTURN Holešov, spol. s r. o., Holešov, Dlažánky
305/16, s nabídkovou cenou 800.433 Kč včetně DPH.
přidělení finanční dotace ve výši 6.000 Kč příspěvkové
organizaci Dětské centrum Zlín, p. o., IČO 00839281,
Zlín, Burešov 3675
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko
Holešov žádost o vyřazení majetku - venkovní pódium
- z důvodu havarijního stavu.
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov,
Smetanovy sady 625, žádost o bezplatné převedení
venkovního pódia do svého majetku.
provozní řád sportovního hřiště v objektu příspěvkové
organizace 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady
630, dle předloženého návrhu
v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ (v platnosti od 07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci „Výzva k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - na dodávku a služby - výroba a montáž nábytku do šaten na stadionu
Míru“ Michala Šipulu, IČO 72320664, za nabídkovou
cenou 255.420 Kč bez DPH
Rada města Holešova rozhodla odvolat souhlas města,
jakožto vlastníka pozemků p. č. 1346/1 a p. č. 3706/11,
oba v k. ú. Holešov, udělený dne 24.04.2019 společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 26893223,
se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, ke stavbě
„Centrum obchodu a služeb Holešov“

Stanoviště kontejnerů
na parkovišti společnosti
Billa zrušeno
Z důvodu dlouhodobého odkládání odpadů
mimo kontejnery (odpadů, pro které stanoviště
není určeno) zrušilo město Holešov stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad na parkovišti u supermarketu BILLA.
Kontejnery byly umístěny na následující nová
stanoviště:
1. Květná – vedle vjezdu do společnosti
Technické služby Holešov, s.r.o.
2. Tovární – před domem 1346
Zbývající kontejnery posílily stanoviště:
1. Luhy – u železniční trati
2. Bezručova – vedle č. p. 672
3. Dukelská – plocha před pálenicí
Ing. Lenka Brezanská,
odbor životního prostředí
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Přípravy na zadání změny územního plánu
města Holešova finišují
Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých diskuzích schválili územní plán města. Ale protože je město
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost,
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob využití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě
proto současné vedení města podporuje zadání změny
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré
spolupráce.
Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhodnout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádově několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší.
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesouhlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání prostředky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Důsledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.
2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m,
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit,
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekreační oblast představuji především jako přírodní plochu
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutujeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba
právě v rozměrech domu.
3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého investičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s majitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.
Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, průmysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.
Pavel Karhan, místostarosta

Kde vidím největší problémy a kde tedy očekávám diskuze?
1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vyhovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě,
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný
za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické zaměření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povinností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morální bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost
pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za technický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádění drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnických zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící
zařízení, EPS),
• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplovodní topení, filtrační systémy),
• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci výstav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).
Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ
– údržbář- technický pracovník“
a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769
01 Holešov,

b) odevzdáním na Městském informačním centru Holešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.
Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, údajích
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa,
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením,
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Mgr. Aleš Vrtal
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Městský kamerový systém rozšířen
Vážení spoluobčané, v průběhu roku 2019 bylo
a nadále bude, realizováno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému města, který provozuje
Městská policie. Rozšíření kamerového systému bylo
realizováno proto, že dosavadní systém se osvědčil, plní
svou preventivní funkci a přispívá ke zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města.

Díky systému jsou vytvářeny bezpečné zóny v místech, kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného
pořádku, poškozování majetku nebo páchání jiné protiprávní činnosti.
Nová místa osazená otočnými kamerami městského kamerového a dohlížecího systému:

• kruhová křižovatka ul. Palackého - Tovární
Další rozšíření městského kamerového a dohlížecího
systému:
• 2ks statických mobilních kamer (jedná se o tzv. odlehčenou verzi – proti již v roce 2014 pořízeným mobilním
kamerám, jejíž předností je nízká hmotnost, jednoduchá
manipulace a rychlý přesun na potřebné místo).

Výsadkářská mše svatá
Statečný odpor příslušníků 7. pluku zvláštního určení
v Holešově proti sovětským okupantům v srpnu 1968 se stal
skutečným fenoménem nejen holešovské, ale i československé historie. Zejména v loňském roce, kdy jsme si připomínali
padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy, se události v holešovských kasárnách a tehdejší
činy holešovských výsadkářů staly jedním z hlavních témat
médií při informování o srpnových dnech roku 1968. A nutno
podotknout, že tehdejší hrdinové přes ten neskutečný časový
příkop padesáti let ani v současnosti nesložili ruce v klín a jejich
veteránské sdružení – Klub výsadkových veteránů Holešov patří k nejaktivnějším holešovským spolkům, který zajišťuje
nejen uniformované čestné stráže při větších akcích města, ale
aktivně pracuje s dětmi, mládeží, je hlavním garantem branné
výchovy ve městě nemluvě o řadě dalších aktivit.
Letošní, již nekulaté výročí srpnových událostí, si holešovští výsadkoví veteráni připomenuli navenek skromněji,
ale s o to větší duchovní hloubkou večerní „výsadkářskou“
mší svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově přímo 21. srpna. Mši celebroval holešovský děkan a farář P. Jerzy Walczak, koncelebroval kaplan P. Lukáš
Jambor, čtení z Písma svatého, přímluvy a závěrečnou řeč
zajistili výsadkoví veteráni, jejichž čestná stráž stála během
bohoslužby s praporem 7. pluku zvláštního určení u oltá-

ře a to včetně trubače, který na závěr, na připomínku těch
výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi, zatroubil vojenskou
večerku – ostatně tak procítěně, že v kostele nezůstalo
oko suché. P. Walczak ve svém kázání připomenul velkou
statečnost příslušníků holešovské posádky v konfrontaci
s přesilou ruských tanků a možnost statečnosti, kterou
máme ve svém životě všichni, pokud odporujeme zlému –
a kterou můžeme nacházet jak v příkladu oněch činů výsadkářů, tak hlavně v pevné víře. Mše sv. se zúčastnil i místostarosta města Holešova Ing. Pavel Karhan, který svou účastí

vyjádřil podporu vedení města aktivitám veteránů a uznání
jejich činů, npor. v záloze Josef Bartošek v závěrečném projevu tlumočil pozdrav starosty města, který byl mimo republiku a akce se nemohl zúčastnit. A ta hrstka bývalých výsadkářů, elity vojska, která se tak statečně postavila obrovské moci
ruské armády a stále, přes svůj pokročilý věk zůstává aktivní
a prospěšná, se po mši sv. shromáždila na společné fotografování a zavzpomínání, ale také na plánování dalších činů
a práce, která je ještě čeká. Patří Vám náš díky, obdiv a čest!
Karel Bartošek

sítí a dalších nebezpečných a vzrušujících míst zámeckého
parku a divokého okolí řeky Rusavy. Po cestě děti řešily řadu
úkolů, překonávaly jako malí broučci množství složitých
překážek, musely si namáhat hlavičky i svaly. A celá ta napínavá cesta skončila za setmění u holešovských rybníčků,
kde již čekal táborák a opékání buřtů a závěrečná zábava
úspěšných poutníků po hmyzí říši.
Nevím, zda se naše knihovnice nebavily stejně báječně jako děti – ale pro ty to byla nejen zábava a dobro-

družství, ale také trošku toho vzdělávání a rozšíření obzorů
o přírodě a životě v ní – tedy nenásilná, přirozená a laskavá
ekologická výchova, bez křečovitého pozérství některých
současných iniciativ. Prostě opět (po kolikáté už?!?!?!) zcela
nádherná, zábavná a milá akce. Tedy dokud máme v našem
městě takový skvělý tým, jako jsou naše knihovnice, tak
ještě zdaleka, zdaleka není vše špatné! A letošní léto – opět
mělo své krásné okamžiky!
Karel Bartošek

To to svištělo!
Články o tom, jak perfektní akce pořádá báječná parta holešovských knihovnic už řadu let zejména (ale nejen)
pro děti, už mohou pomalu zavánět stereotypem a nudou
– prostě je to tak. Nebo bylo by to tak, kdyby pracovnice
Městské knihovny dělaly ty akce stereotypní, ale to ne, ony
vždy překvapí nějakým skvělým novým nápadem a jeho
dokonalou přípravou.
Protože Městská knihovna tradičně pořádá uprostřed
léta odpolední akci pro děti, i letos si knihovnice připravily
projekt, nazvaný „Ať to sviští v mraveništi, aneb Dobrodružství v trávě“. Jednalo se o hru, inspirovanou hmyzími
pohádkami – filmovou Včelkou Májou a literárními Dobrodružstvími Ferdy Mravence. V pátek 2. srpna přivítalo
osazenstvo knihovny se svými spolupracovníky třináct
dětí v prostorách knihovny. Knihovnice byly v dokonalých
kostýmech Včelky Máji, Vilíka, lučního koníka Strýčka Hopa,
Ferdy Mravence a Berušky (ostatně stačí se podívat níže
na galerii) a po veršovaném (vlastními silami složeném)
představení jednotlivých hmyzích průvodců odletěla Včelka
Mája s Vilíkem dokončovat jednotlivá stanoviště a Strýček
Hop, Ferda a Beruška vyrazili spolu s dětmi (a s dokumentačním doprovodem v osobě vedoucí knihovny Ireny Železné) na dobrodružnou výpravu do trav, mravenišť, pavoučích
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Aktuálně z KPPP a ZDVPP Zlín – nové prostory detašovaného
pracoviště Holešov
Již 27 let je v Holešově detašované pracoviště pedagogicko- psychologické poradny. Mezi lety 1992 a 2008 se
pracoviště v rámci Holešova opakovaně stěhovalo. Od roku
2008 poskytovalo holešovské pracoviště Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín své služby širokému spektru
klientů v prostorách zdravotního střediska policejní školy.
Vzhledem ke končící nájemní smlouvěv šak bylo nutné, již v minulém školním roce, zahájit jednání s vedením
města Holešov týkající se získání nových prostor. Díky
vstřícnosti a pochopení pana starosty a jeho kolegů se
velmi rychle podařilo vyhovující prostory nalézt v budově městského úřadu na ulici Tovární. Nutno ještě zmínit,
že bylo nezbytné provést dílčí, avšak velmi funkční a potřebné úpravy, bez kterých by nebylo možné zahájit provoz hned
od prvních dnů nového školního roku. Tyto úpravy byly provedeny na náklady vlastníka objektu města Holešov.
V nových prostorách se nachází odborné pracovny
pro psycholožku a speciální pedagožku, čekárna pro klienty a od října 2019 zde budou také poskytovat služby
metodičky prevence.

Nové pracoviště bylo budováno s ohledem na potřeby klientů a bude postupně dovybavováno dle aktuálních
požadavků. Věříme, že bude i nadále posilovat regionální
nabídku služeb zaměřenou na pomoc v oblasti vzdělávání
a výchovy.
Kde nás najdete?
ulice Tovární 1407/28, Holešov (budova městského úřadu)– vyvýšené přízemí budovy vlevo.
Provozní doba
Pondělí 7:00 – 15:00

Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek Zavřeno
Zaměstnanci
Mgr. Ilona Jančíková, odpovědný pracovník
psycholog
email: ilona.jancikova(zavinac)poradnazl.cz
Mgr. Daniela Grebíková, speciální pedagog
email:daniela.grebikova(zavinac)poradnazl.cz

Chorvatská národní televize HRT natáčela v Holešově
V posledním srpnovém týdnu přijel do Holešova
sedmičlenný filmařský tým HRT - chorvatské národní televize, který pod vedením scenáristy a režiséra Mladena
Capina, s producentkou Sanjou Knez a kameramanem
Hrvojem Hostičem natáčeli dokumentární film o Davidu
Meiselovi. Davidu Meiselovi byla letos také v rámci Festivalu židovské kultury odhalena pamětní deska v místech
bývalého rabinátu na nám. Svobody – kousek od místa,
kde se David Meisel v roce 1885 narodil.
Hlavní postavou a „průvodkyní“ v tomto filmu je
pravnučka Davida Meisla – Tena Bunčič, která přijela
hledat stopy svého praděda do Holešova poprvé již
v loňském roce. V rámci letošního festivalu Ha-Makom

přijela také na odhalení pamětní desky spolu s pěveckým sborem ZORA z Karlovace, kde David Meisel působil
a sbor pozvedl na vysokou úroveň.
Spolu s filmovým štábem mapují celý život Davida
Meisela – od narození v Holešově, studijní léta v Brně,
období svatby s manželkou Olgou v synagoze ve Vídni,
působení v Zagrebu, Karlovaci – až po rok 1941, kdy zemřel v koncentračním táboře Jadovo.
Premiéra dokumentárního filmu – zatím s pracovním názvem „Ve jménu praděda“ je plánovaná na Den
památky obětí holocaustu – tj. 27. ledna 2020 v chorvatském televizním vysílání.
Jana Slovenčíková

Pozor, změna dopravní Společenské setkání v polské Skawině
situace. Ulice Družby
je jednosměrná!
Od pondělí 8. 9. došlo v Holešově v ulici Družby
k přechodné úpravě provozu. Ulice je nyní vedena jako
jednosměrná, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost chodců, a především pak žáků III. Základní školy zvláště při jejich rannímu příchodu do školy. Dbejte, prosím, zvýšené
pozornosti a opatrnosti při průjezdu zmíněnou lokalitou.
Městská policie upozorňuje, že bude na dodržování
předmětné úpravy důsledně dohlížet. Úprava má vést ke
zklidnění dopravní situace v ulici Družby a k usměrnění
a zajištění plynulosti dopravy.
Hana Helsnerová

Partnerské město Skawina, které leží v těsném sousedství historického Krakova, uspořádalo tradiční setkání a prezentaci
svých neziskových organizací. Společenský život je v tomto polském městě na vysoké úrovni a prezentovalo se přes sto
spolků a organizací. V rámci tohoto setkání se 8. září představila v krásných prostorách místního parku i partnerská města.
A Holešov nechyběl. Stále se máme co učit a tím získáváme nové poznatky.
RS
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Haně s láskou zpívá a hraje
Sváteční Heda
Píše se 20. říjen 2019 a v Praze se chystá velkolepý koncert na počest úžasné Hany
Hegerové, která v tento den slaví 88. rok svého života.
Na mapě naší vlasti je však ještě jedno místo, kde je mnoho gratulantů, kteří do Prahy
nemohou. Ano, je to Holešov a jste-li to právě Vy, kteří milujete její písně, staňte se na okamžik součástí malé hudební oslavy, neméně však srdečné, než bude ta pražská, a věnujte
tento nedělní podvečer první dámě našeho šansonu. Bude to ten nejkrásnější dárek.
Slavnostní chod pro vás upekli a podávají Vladimíra Dvořáková (zpěv), Zdeněk Janiš
(piano) a jejich hosté v hudebním tělese Sváteční Heda, které vzniklo právě pro tuto vzácnou příležitost. Pro Hanu Hegerovou z veliké úcty a lásky.
VD
Koncert se koná pod záštitou města Holešova v sala terreně zámku Holešov, vstupné
v předprodeji 120,-/na místě 150,-

Den s Robertem Vanem
Setkání příznivců fotografování volně navázalo na výstavu, kterou Robert Vano má
v zámecké galerii. Tématem byl portrét a zázemím se stal hudební New Drive Club. Dopoledne se konala teoretická část, řešil se například řez fotografie, rámování, nastavení
správného světla. Po obědě fotografové i s mistrem vyrazili do exteriérů zámku, pohybovali
se v parku, na nádvoří a potenciál pro práci našli dokonce i v holešovském kostele.
Druhé setkání se světovým fotografem se koná v sobotu 31. srpna, tím doplňkový program k výstavě končí. Do obou se dohromady přihlásilo třicet lidí. Další sto padesát přišlo
na první besedu s Vanem v den otevření výstavy 16. července. Necelá stovka si koupila
lístek na další besdu, která se koná 30. srpna. Na výstavu Robert Vano Fotografie se přišlo
k dnešnímu dní podívat téměř dva tisíce lidí.
text a foto Dana Podhajská

Podmanivý srpnový večer s Žalman & spol. na zámeckém nádvoří
Koncert v prostorách zámeckého nádvoří připravilo
Městské kulturní středisko Holešov. Navázalo na každoroční tradici zámeckých folkových večerů ještě z doby,
kdy se tady konal festival Toulavej.
Žalman publikum potěšil, některé posluchače i roztančil. Odehrál vlastní písně, v hudebních vstupech však
zavzpomínal také na přátele z branže, jako byl Wabi Daněk. Na závěr po děkovačce se kapela na pódium vrátila
a přidala tři krásné písně.
Žalmana si na zámecké nádvoří přišlo poslechnout téměř tři sta lidí. Další open air koncerty chystá
MKS Holešov zase v příštím roce. Letos na podzim zve
své příznivce do Velkého sálu na Duo Jamaha, před vánocemi například na Big Band Josefa Hájka v kině Svět
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www.holesov.info. Podzimní koncerty vážné hudby na
holešovském zámku jsou v dramaturgii zapsaného spolku Musica Holešov www.musica-holesov.cz.

Vstupenky na koncerty jsou v prodeji v Městském informačním centru Holešov nebo on-line na www.holesov.info.
Text a foto Dana Podhajská

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Tělocvikářkou na Kavkaze,
cestovatelský stand-up
o Gruzii
Dne 17. 10. se budeme moci duchem přenést mezi
Černé moře a Kavkaz, mezi modernitu a tradici, mezi západ a východ. Kombinace přednášky, dramatu, stand-upu,
autorského čtení a promítání fotografií bude pro Holešov něco nového, něco neokoukaného. Přijďte do New
Drive Clubu prožít 80 minut s povídáním o vesnické
chudobě, o tom, jak si Gruzíni užívají dne, o gruzínské
každodennosti. Průvodkyní nám bude Anna Šimáková
Dosoudilová, která žila v Gruzii trvale více než dva roky.
Půl roku pracovala jako tělocvikářka v mezinárodní škole, ve zbytku času chodila po horách a údolích, prováděla
turisty, psala povídky a diplomku pro DAMU.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Nikola Kujová – Hulín
Roman Juřena – Kostelec u Hol.
Karin Záhorská – Ústí n. Labem
Aleš Kučera – Ústí n. Labem
Martina Balášová – Rusava
Dalibor Fuksa – Holešov
Silvie Pálková – Otrokovice
Jaroslav Navrátil – Otrokovice
Jana Smolinková – Kroměříž
David Gyurek – Kroměříž
Lucie Benková – Kojetín
Jan Havránek – Holešov
Pavla Motalová – Holešov
Zdeněk Foriš – Holešov
Zuzana Krausová – Zlín
Dušan Žáček – Zlín
Lucie Blažková – Martinice
Erik Kňazovič – Martinice

Olga Voldánová – Přerov
Aleš Ostrčil – Beňov
Kristýna Pospíšilíková – Holešov
Jan Křepelka – Holešov
Martina Bílková – Otrokovice
Lukáš Výmola – Míškovice
Radmila Chlápková – Žákovice
Radim Kračina – Ludslavice
Eva Drážná – Holešov
Daniel Kolář – Holešov
Martina Kornelová – Kostelec u Holešova
Tomáš Marek – Kostelec u Holešova
Kristýna Dostálová – Břest
Michal Čep – Litovel
Bohdana Konečná – Holešov
Milan Lavrovič – Morkovice-Slížany
Soňa Domanská – Fryšták
Miroslav Šamánek – Kroměříž

Ivana Mikošková – Sazovice
David Syřena – Pravčice
Aneta Horáková – Holešov
Richard Kvapil – Slušovice
Aneta Chytilová – Holešov
Karel Šimeček – Holešov
Tereza Janečková – Brusné
Petr Lhotka – Praha
Kateřina Palová – Holešov
Martin Kuráž – Holešov
Veronika Vymětalová – Němčice
David Eschweiler – Německo
Lucie Minaříková – Holešov
Jiří Svak – Holešov
Eliška Bačáková – Zahnašovice
Jaroslav Hořák – Zahnašovice
Monika Teterová – Holešov
Tomáš Kučera – Holešov
Klára Žižková Počátky
Lukáš Fridrich – Ludslavice

ÚMRTÍ
Marie Němčíková – Holešov
Božena Nesrstová – Holešov
Bedřich Pecháček – Holešov
Jindřiška Štěpánová – Holešov
Anna Mrvíková – Holešov
Jan Hudec – Holešov
Libuše Sapperová – Holešov
Jaroslava Janalíková – Holešov
Antonín Fojtík – Holešov
Martin Novák – 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

Blahopřání

Dne 29. srpna 2019 oslavili manželé Popelkovi 55. výročí svatby. Přejeme
jim zdraví, štěstí a spokojenost do dalších společných let.

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje společnosti DOUBRAVA spol. s r. o. ze Zahnašovic,
konkrétně manželům Lužovým z Ludslavic,
za poskytnutí velkorysého finančního daru
na podporu činnosti Charity Holešov. Jednalo se o výtěžek z druhého ročníku setkání
přátel, obchodních partnerů, zaměstnanců
a vlastníků půdy, které proběhlo 23. 6.
2019 v prostorách pivovaru v Záhlinicích.
Děkujeme rovněž za štědrost všem účastníkům této velmi povedené akce, kteří měli
možnost finančně přispět na Charitu Holešov při vstupu do areálu pivovaru.
Děkujeme. Charita Holešov
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GYMHOL 2019/20 aneb
Co chystáme pro naše žáky i pro město Holešov a region
Právě se rozjíždí další školní rok a my máme před sebou 10 měsíců naplněných významnými společenskými
a kulturními událostmi, vzdělávacími programy a aktivitami, mezinárodními projekty a setkáními.
Nejvýznamnější událostí bude bezesporu slavnostní připomenutí 120. výročí založení naší školy - na dny
15. a 16. listopadu připravujeme několik akcí, o nichž
vás budeme informovat v následujících týdnech formou
plakátů, informací na webu a facebookovém profilu školy
a samozřejmě na stránkách příštího Holešovska.
V polovině září odjedou na týdenní pobyt do partnerské školy v Německém Köthenu žáci tříd kvarta
a kvinta – touto cestou uzavřeme druhou část našeho
projektu podpořeného také městem Holešov, v rámci
podpory partnerství mezi městy i oběma zeměmi.
V tomto školním roce budou také završeny naše dva
velké projekty v rámci programu Erasmus +, o nichž vás
také průběžně informujeme. V listopadu čeká skupinu

žáků cesta do italské Umbrie, v dubnu skupina pedagogů, realizátorů projektu, pojede uzavřít projekt zaměřený na folklor do italského města Somma Vesuviana
a v květnu projekty vyvrcholí setkáním skupin žáků a pedagogů z Finska, Portugalska, Itálie a Rumunska na týdenním pobytu v našem městě. Součástí tohoto projektu
bude také Festival kreativity, na nějž budou přizváni také
žáci holešovských základních škol se svými pedagogy.
Žáci gymnázia se v tomto školním roce v rámci odborných exkurzí podívají do Švýcarského CERNU (září 19)
a na konci školního roku vyjedou jiní na jazykově poznávací zájezd do Francie.
Jako každý rok, také letos mají naši žáci možnost
navštěvovat odborné kroužky – velmi se snažíme posílit
oblast badatelských aktivit, zejména v oblasti přírodních
věd, biologie, chemie, fyziky a jejich propojování, otevíráme také klub deskových her. Navázali jsme spolupráci
s firmou Edhouse, s jejíž pomocí budeme na základě

projektu MeetEdison od letošního roku zavádět do výuky
prvky algoritmizace a robotiky. V oblasti podpory občanského smýšlení funguje na našem gymnáziu Debatní
klub. Ten se jako v loňském roce otevře i veřejnosti, konkrétně s připomenutím Sametové revoluce v listopadu
tohoto roku. Naše umělecké talenty můžete pak vidět
v rámci oslav 120 let gymnázia, jehož součástí bude také
divadelní představení školního dramatického souboru.
V rámci centra celoživotního učení stále rozšiřujeme
spolupráci s jazykovou školou EnjoyEnglish – přejeme si,
aby se naše gymnázium stalo přirozeným vzdělávacím
centrem pro širokou holešovskou veřejnost. V letošním roce
rozšiřujeme nabídku kurzů jak pro dospělé, tak také pro děti
– novinkou jsou kurzy pro žáky druhého stupně ZŠ.
Přejeme všem našim žákům a příznivcům krásný
školní rok 2019/20 a těšíme se na všechna setkání!
Mgr. Miriam Kuczmanová, zástupce ředitele

Gymnazisté v Portugalsku
V posledním květnovém týdnu se pětice studentů
sexty a druhého ročníku gymnázia Ladislava Jaroše zúčastnila výměnného pobytu v rámci programu Erasmus
+ v portugalském Castro Verde. Přivítali je tu učitelé
a studenti místní školy Escola Secundária de Castro
Verde spolu s hostitelskými rodinami. Na místě už většinou byli také studenti dalších čtyř zemí evropské unie
zapojených do projektu. Nabitý čtyřdenní program kombinoval školní projektové aktivity, zábavu i poznávání
místních krás a zajímavostí kraje Alentejo.
Učitelé a žáci technicky a prakticky orientované
školy společně připravili náplň v projektu známým pod
zkratkou EDDIN – Educate to Inovate neboli Vzděláním k
inovacím – zaměřeným na vědu a její přesah do jiných
oborů. Šlo například o úvod do robotiky a sochařství, či
odpoledne s 3D brýlemi. Součástí bylo například i vyrábění jednoduchých elektrických obvodů na základě souboru projektů, které pro nás portugalská škola připravila.
I když sympatické městečko Verde Castro stojí mimo
hlavní turistická a průmyslová centra Portugalska, mohli
jsme nahlédnout pod pokličku pěstování vinných hroznů
na místních vinicích a ochutnávku výborného olivového
oleje v supermoderně vybavené společnosti, která se
pěstováním a zpracováním oliv zabývá.
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Zdálo se však, že u studentů na plné čáře vyhrála radost z pobytu u moře, alespoň jak hodnotí žákyně sexty
Denisa Novotná: „Nejvíce jsem si užila výlet na pláž, kde
jsme se vykoupali v oceánu, vyzkoušeli si paddleboardy
a kánoe, dostali na oběd řízek a odnesli si spálená ramena. Zbytek dní byl docela zajímavý a plný různých
aktivit, od kterých jsem upřímně očekávala víc.“
Svá naplněná i nenaplněná očekávání shrnuje
slovy: „Tento výlet mi přinesl hodně. Byla to skvělá zkušenost, procvičila jsem si jazyk, poznala jsem nové lidi
a kultury, zjistila jsem, že na tom nejsme až tak špatně
a rozhodně jsem si odnesla plno skvělých zážitků. Podle
mého názoru to byl velký úspěch, i když očekávání byla
jiná. Bylo spoustu momentů, které nebyly úplně pozitivní, ale rozhodně to nekazí můj celkový dojem. Jsem
velmi ráda, že jsem jela a nemůžu se dočkat, až přijedou
ostatní k nám a já je zase uvidím.“
Iva Rýparová, další z pětice zúčastněných gymnazistů vyjádřila své pocity: „Musím říct, že to pro mne
byla neskutečná zkušenost. Poznala jsem hromadu
fantastických lidí z Portugalska, Finska, Itálie i Rumunska, vyzkoušela si nespočet aktivit a zažila jsem
spoustu zábavy.

Mám radost z toho, že jsem se domluvila a zvládla
týden fungovat v naprosto odlišném prostředí. Portugalci jsou neskutečně charismatičtí a usměvaví lidé.
I přes určité kulturní rozdíly se do této země ráda vrátím. Jak se říká, vše je o lidech a ti byli fantastičtí. Věřím,
že se s mnohými v budoucnu ještě setkáme.“
Zdá se, že být v cizí zemi sám za sebe, obstát v mezinárodní směsici, dorozumět se s hostitelskými rodinami,
obhlédnout, co obnáší náročná organizace takové události, je určitě inspirující. Příští školní rok vyjede další
skupinka žáků do partnerské školy v Itálii. Následně mohou naši žáci i učitelé vše zažít z druhé strany, neboť holešovské gymnázium bude samo organizovat program
a zajišťovat zázemí pro žáky i učitele všech účastněných
zemí. Samozřejmě se už všichni těší.
Za projektový tým
Mgr. Kamila Tomášová

www.holesov.cz
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Rekonstrukce gymnázia slavnostně ukončena
V úterý 3. září, hned druhý den po zahájení školního roku, se v nově zařízené aule holešovského gymnázia
Ladislava Jaroše sešlo několik osob, aby i formálně ukončili rozsáhlou rekonstrukci této významné holešovské
střední školy, která již sto let významně ovlivňuje celé
město – jak jeho obyvatele, tak i díky dominantní budově, tvořící jakýsi protiklad zámku, i jeho vzhled. Akce
se zúčastnili ti rozhodující – kromě vedení gymnázia
(a samozřejmě pana školníka) zástupci zřizovatele školy,
Zlínského kraje pod vedením hejtmana Zlínského kraje
Jiřího Čunka a radního pro školství Petra Gazdíka, vedení
města Holešov – starosty Rudolfa Seiferta a místostarostů Pavla Karhana a Milana Roubalíka, tak i zástupci
dodavatelských firem – generálního dodavatele společnosti JAVORNÍK a dodavatele dominanty celé akce
– střechy gymnázia včetně věrné kopie zdobné věžičky
společnosti RAPOS.
Kulturní program zajistilo skvělé saxofonové trio
studentů školy, akci moderoval další student, Hugo Kuhl
a vystoupili všichni zainteresovaní – ředitel gymnázia
Zdeněk Janalík, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní ZK pro školství Petr Gazdík a starosta města Holešova
Rudolf Seifert. Všichni se shodli na vysokém hodnocení
provedených prací, které přispějí nejen ke zlepšení studijních podmínek, ale i ke zkrášlení města. Hlavně nová
věžička s funkčními hodinami a zvonem, odbíjejícím čas,
je zářicí dominantou této části města Holešova. Celá

rekonstrukce přišla na 47 milionů korun a společnými
silami gymnázia, investičního oddělení kraje a dodavatelů se dokonce část rozpočtu podařilo ušetřit. A jak
konstatoval zlínský hejtman – holešovské gymnázium
je nejkrásnější v kraji – nejen svým vzhledem, ale i dobrými vztahy, které zde panují.

Takže náš ústav, který již sto let významně přispívá
ke tváři našeho města, dostal ke svým kulatinám krásný
dárek. A taky přání alespoň další stovky let trvání.
Karel Bartošek
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Učitel? Umělec?
Holešovská ZUŠ představuje v rozhovorech své učitele, kteří jsou vedle svého pedagogického úvazku aktivními umělci. Prvním z nich je Jiří Pumprla.
Jirko, vím, že pocházíš a celý život žiješ v nedalekých Prusinovicích. Má Tvá rodina nějaký příběh,
něco, co si předáváte ve vyprávění z pokolení na
pokolení?
Ano, slýchával jsem doma vyprávění o tom, že asi
před 300 lety přišel do Prusinovic muž německého původu, který se živil jako pumpař (vyráběl dřevěné pumpy).
Odtud slůvko pumpe a to nemá daleko k příjmení Pumprla. Možná je to „lidová tvořivost“, ale mně se líbí a přijal
jsem ji za svou.
Z jakých rodinných poměrů pocházíš, byl někdo z vás nejen šikovný řemeslník, ale i muzikant,
který Tě přivedl v myšlence zabývat se hlouběji
studiem hudby?
Tatínek byl plánovačem ve Svitu Zlín a maminka
pracovala v podniku TON Holešov. Mám ještě starší sestru.
Ale ke Tvé otázce. Táta hrál na pozoun a tenor jako amatérský muzikant. Měl hudbu rád a vedl mě k tomu, abych
vedle základní školy navštěvoval taky tehdejší „lidušku“.
Z počátku mě učil pan učitel Krejčiřík a později Petr Gregor, dnes známý kroměřížský muzikant a učitel. Už asi
od 4. třídy mě to pořádně chytlo a postupně jsem zjišťoval, že je to přesně to, co mě baví, a čím se chci živit.
Co bylo dál?
Udělal jsem zkoušky na kroměřížskou konzervatoř a začal se studiem klarinetu ve třídě pana profesora
Miroslava Kovaříka. Byl to nejenom skvělý klarinetista,
ale i člověk. Dal mi zdravý a dobrý základ do muzikantského života. Pomohl mi však i v mnoha jiných směrech.
Získal jsem přehled ve svém oboru, skrze něj jsem navázal
dobré kontakty s kolegy stejné profese. Mohl bych o něm
vyprávět dlouho, bylo by to na samostatný rozhovor.

Ano, to věřím, znala jsem pana profesora
i já z dob svých studií. Připadal mi velmi pečlivý,
uvážlivý, klidný, pořád se usmíval a vždycky se vteřinku rozmýšlel, než na něco odpověděl. Připadal
mi spíš jako introvert, věřím, že o svých pedagogických postupech hodně přemýšlel.
To je přesně on. Však také vychoval celou řadu skvělých muzikantů, Felixe Slováčka, dlouholetého ředitele
kroměřížské konzervatoře Miroslava Šišku…
A co po studiích, kam Tě zavál vítr?
Tenkrát se chodilo na 2 roky na vojnu a umělci skončili v nějakém armádním tělese. Já byl u vojenské posádkové hudby v Klatovech.
A pak? Do světa, či domů?
Jako správný Pumprla z Rohálova samozřejmě domů.
Nastoupil jsem na zdejší Lidovou školu umění v Holešově
a zůstal tam dodnes. Nic se nezměnilo, jen její název byl

přejmenován na Základní uměleckou školu F. X. Richtera.
Oženil jsem se, máme dvě dnes už dospělé dcery.
To je pěkné a moc Ti to přeju, Jirko. Pojďme si
ale dál povídat o Tvém hraní.
Dlouhá léta jsem hrával v dechovce Zdounečanka
(pokud mě paměť neklame, asi od roku 1986 do roku
1991), kde jsem hrál 1. klarinet a díky vítězství této kapely v celostátní soutěži dechových hudeb jsme mohli
jezdit po celé Evropě. Měl jsem ale taky blízko k jazzu.
Proto jsem se stal členem Accademic jazz bandu Přerov,
kde jsem působil zhruba od roku 2004 do roku 2014.
To byly asi mé nejhezčí aktivní roky.
Za dobu svého působení na škole jsi vychoval
celou řadu dobrých klarinetistů a saxofonistů.
V to doufám. Děvčata nejčastěji pokračovala na pedagogických středních a vysokých školách (jako třeba Zuzka
Machálková), někteří šli přímo na konzervatoř. Učil jsem
Ester Dvořákovou, Jiřího Loučku... musel bych je všechny
povzpomínat. Nebylo pro mě ale důležité jenom připravit
své žáky na profesní dráhu aktivního umělce, chtěl jsem
dosáhnout toho, aby si našli svůj vztah k hudbě, a aby jim
to vydrželo na celý život, i když se živili něčím jiným.
Převzal jsi taky dechový orchestr po panu učiteli Josefu Bímovi.
Ano, to je pravda. Orchestr vedu patnáctým rokem.
Kdo si to zkusil, dá mi za pravdu, že je to řehole. Když ale vidím, že to studenty baví, je to pro mě velké zadostiučinění.
Závěrem na sebe něco práskni Jiří, koníček,
přesvědčení, vizi.
Jo, to můžu. Jsem nadšený fanda... Ať žije Slavia Praha a Plasticpeople.
Díky Jirko, bylo to fajn povídání, Ať se Ti daří
v osobní i profesní rovině. Moc Ti to všichni z naší
„hudebky“ přejeme.
Silvia Šimečková

II. ZŠ Holešov - A začínáme!

Zahájení školního roku na „jedničce“

První den školního roku 2019/2020 se v 2. Základní škole Holešov opravdu vydařil.
Děti s jejich rodiči už před školou přivítal veselý maskot Kubík.
Slavnostní zahájení proběhlo ve školní družině, kde naše nové prvňáčky přišli také
pozdravit představitelé města, pan starosta Mgr. Rudolf Seifert a další dva páni místostarostové.

Na 1. Základní škole Holešov jsme letos přivítali 2. září 2019 dvě nové třídy prvňáčků a pro
žáky 6. ročníků jsme otevřeli pro velký zájem celkem čtyři třídy. Prvňáčky jako obvykle přišli
pozdravit představitelé města a zástupci SRPŠ a školské rady. Město nechalo pro všechny žáky
prvních tříd vyrobit nádherné složky na písmena. Jsou na nich vyobrazeny nejdůležitější místa
a památky našeho města. Mimo to dostali prvňáčci krásné pomůcky a pamětní listy. V prvním
týdnu také absolvovali den plný her a společných činností, aby se vzájemně seznámili a vytvořili kamarádský kolektiv. Adaptační akce matematické třídy probíhá tradičně na matematickém
soustředění v Rajnochovicích a ostatní šesťáci pojedou na třídenní akci koncem září. J. Růžičková

Všem dětem i zaměstnancům přejeme úspěšný start a spoustu radostných dnů
v průběhu celého roku!
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Co všechno může nabídnout naše škola nejen o prazdninách?
3. ZŠ nezavírá své brány ani o prázdninách. Už několik let pořádáme pro děti letní prázdninové aktivity.
Ke stálicím patří pobytový tábor, který je tak akorát krátký a tak akorát blízko Holešova, aby se jej mohli účastnit
i velmi malé děti – naši předškoláčci. Letos jsme se opět
na 5 dnů podívali z přílepského kopečka dolů na Holešov a spolu s indiány prožili spoustu hezkých okamžiků
v lese, na louce, v bazénku, u táboráků, ale i při letní
bouřce. Táborovou sestavu tradičně drží vedoucí z řad
studentů holešovského gymnázia, nejstarší táborníci
jsou naši ostřílení páťáci, ale jádro party tvoří děti z prvního stupně a děti, které na naši školu teprve nastoupí.

Komu je pět dní v Přílepích málo, může si dát nášup
v podobě příměstského tábora. Ten už jako vždy pořádáme přímo ve škole, kde děti projdou kolotočem aktivit,
které jsou takovou malou ochutnávkou toho, co mohou
žáci naší školy zažít během školního roku v družině,
ve školních kroužcích a při různých akcích školy: hravá
angličtina, tvořivá keramika, akční i zábavné sportovní
aktivity, návštěva Policejní školy, koupačka ve školním
krytém bazénu….
Také tohoto tábora se účastní jak děti z prvního
stupně 3. ZŠ, tak také děti, které na naši školu 2. září
nastoupí jako nový prvňáčci. Právě pro tyto děti je tábor

velmi přínosný, protože se nenásilnou formou adaptují
na prostředí školy a v září, až začneme s učením, budou
ve škole jako doma.
Děkuji velmi všem svým kolegům, sponzorům
a parťákům za celoroční spolupráci, děkuji za 5 krásných
dnů na táboře v Přílepích i 5 veselých a aktivitami nabytých dnů v srpnu ve škole.
Jsme moc rádi, že vedení naší školy podporuje tuto
práci s dětmi, a že nám pan ředitel Mgr. Ivo Junášek vytváří zázemí a skvělé podmínky pro vzdělávání dětí naší
školy, volnočasové aktivity a výchovu prožitkem.
Za realizační tým Bc. Iveta Dvořáková

Červenec a srpen - to nejsou pro Ústřední školní jídelnu jenom
prázdniny a dovolená
Bývá pravidlem, že skoro ve všech školských zařízeních se na dobu prázdnin plánují
opravy a rekonstrukce. I my, stejně jako v minulém roce, jsme se pustili letos do oprav
a rekonstrukce zařízení, abychom pro naše strávníky zpříjemnili prostředí a zlepšili také
pohodu v prostorách školní jídelny. Naše práce se dá rozdělit na dvě části. Jednu bude
strávník vidět a druhá směřovala do prostředí kuchyně, kde jsme se snažili ulehčit práci
kolektivu pracovníků kuchyně.
To, čeho si zcela jistě strávníci všimnou, je rekonstrukce dolní jídelny. Zde jsme odstranili dřevotřískové obložení, které bylo plné fenolů. Při odstranění jsme zjistili nekvalitně udělané omítky a elektriku. To vše se muselo napravit. Po opravě omítek a elektriky
se provedla výmalba nejenom této místnosti, ale také chodeb a některých provozních
místností. Uskutečnily se nátěry radiátorů, trubek rozvodů, prahů, kanálových poklopů
atd. Obložil se koutek s umyvadlem. Jídelna se vybavila novými stoly a židlemi. Nakonec
jsme jídelnu nechali vyzdobit motivy z města Holešova.V přízemí se vybudovaly toalety pro dospělé strávníky. Práce na zlepšení prostředí v horní jídelně jsme si nechali na
příští rok. Také venku jsme provedli opravu všech nátěrů, vybudování stříšky a výměnu
venkovních dveří. Tyto opravy a zlepšování prostředí školní jídelny stálo samozřejmě
nemalé prostředky. Věříme ale, že společně s Vámi se budeme snažit, aby nové a pěkné
prostředí dlouho vydrželo. Celá rekonstrukce prostor pro strávníky byla hrazena z rozpočtu ÚŠJ Holešov a vyšla nás na 300 tisíc Kč.
To co nemůžete úplně vidět, je práce na rekonstrukci zařízení kuchyně. V kuchyni se
provedla oprava vzduchotechniky a výtahu, kanálových žlabů, oprava nátěru vybavení
kuchyně a doplnění zařízení pro výrobu jídel. Provedla se celková rekonstrukce šatny
zaměstnanců školní jídelny. Toto vše přišlo na skoro 600 tisíc Kč.
To je ve zkratce vše, co se udělalo nového za červenec a srpen ve školní jídelně.
Samozřejmě, že se po řemeslnících muselo pořádně uklidit. Navíc jsme ještě v průběhu
prázdnin připravovali jídlo pro MŠ Masarykova. Takže pro nás, zaměstnance Ústřední
školní kuchyně Holešov měsíce červenec a srpen nebyly jenom měsíci dovolené a odpočinku. Dělali jsme to rádi pro Vaši větší spokojenost, a doufáme, že Vám bude v nově
upravených prostorách také celý školní rok chutnat.
Kolektiv školní jídelny
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Oslavy Dne české státnosti ozvláštní
hosté z Povážské Bystrice
Letošní oslavy Dne české státnosti zpestří projekt, který vznikl díky iniciativě partnerského města Povážská Bystrica. Pod záštitou primátora města, který se celé události
taktéž zúčastní, proběhne Den Povážské Bystrice. V pátek 27. září tak slavnost zahájíme
ve 14 hodin na náměstí E. Beneše, kde během odpoledne vystoupí folklórní, taneční
a pěvecké soubory jak z Povážské Bystrice, tak naše domácí. Naši slovenští sousedé nám
přijedou představit ukázky řemesel z Pováží a přivezou k ochutnání regionální speciality.
Následovat bude tradiční mše svatá k poctě sv. Václava, která se ale letos uskuteční
v kostele sv. Anny. Na tomtéž místě pak po mši svaté budou znít na počest sv. Václava
tóny skladeb autorů J. Zacha, J. S. Bacha, H. Goodalliho a W. A. Mozarta v podání Holešovského komorního orchestru pod uměleckým vedením Iva Kurečky. Po loňském vzoru
bude i letos na koncertě vybírán dobrovolný příspěvek, jehož výtěžek bude skrze sociální
fond města použit na projekt Ježíškova vnoučata.
Hana Helsnerová

Moravské děti slaví 45. výročí založení Holešovského dětského sboru
Holešovský dětský sbor, který založil Karel Košárek
v roce 1974 na Lidové škole umění v Holešově, slaví
45 let svého trvání. Za ta léta sbor vyrostl ve špičkové
těleso profesionální úrovně a patří mezi nejlepší dětské
sbory v České republice. Velké úspěchy však sklízí také
na mezinárodních podiích. Sbor vystoupil v mnoha
zemích Evropy - Německo, Španělsko, Francie, Itálie,
Rakousko, Polsko, Švédsko a zatím nejdelší cestu podnikl sbor v roce 2010 na světovou sborovou olympiádu
do Číny.
Slavnostní koncert ke 45. výročí založení Holešovského dětského sboru Moravské děti se uskuteční v sobotu 12. října 2019 v 17 hodin na zámku v Holešově.
Moravské děti (včetně bývalých členů sboru) se představí pod vedením Lenky Poláškové a Olgy Michálkové

za klavírního doprovodu Martiny Mergentalové. Jejich
hostem bude Dětský pěvecký sbor Radost Praha.
Součástí oslav bude také výstava z činnosti sboru
Moravských dětí.
Hana Helsnerová

Zpívali jste také v Holešovském dětském sboru
a chcete si opět zazpívat na společném koncertě?
• Zkoušky bývalých členů sboru se budou konat v termínech: 27/9 - 4/10 – a 11/10 vždy v pátek v 17 hod.
ve sborové zkušebně DUHA, Školní ulice. Těšíme se na vás!

Novinky ve vysílání rádia Kroměříž - Kdopak dneska slaví a TÉMA DNE
Od začátku měsíce září pro vás máme novou Ranní
jízdu. Ta začíná v 06:00 a každou půl hodinu přineseme
aktuální počasí z Kroměřížska, Zlínska a Uherskohradišťska,
spoustu servisních a zábavných pořadů, ale také tři novinky.
Nová Ranní jízda 06:00 - 10:00 na Rádiu Kroměříž
Do ranního vysílání se nově aktivně zapojuje z redakce Alena Vitochová, která doplňuje moderátora Mirka Karáska a následně Jitku Hrdličkovou.
Každé ráno vám připravují TÉMA DNE, kde rozebírají
převážně regionální záležitosti, ale i ty globální, o kterých mluví celý svět nebo většina populace.
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Nudit se nebudete, všechna témata jsou brána
s nadhledem a hlavně, zajímá nás váš názor - zapojte se
do našeho vysílání.
KDOPAK DNESKA SLAVÍ? Získejte sladký dárek!
Nově také zdravíme všechny oslavence. Máte svátek, narozeniny, nebo výročí? Řekněte nám to a můžete
získat sladký dárek.
Rubriku "KDOPAK DNESKA SLAVÍ" vysíláme každý
všední den po 8. hodině a kdo má v ten den svátek, tak
ho na facebooku označte a my ho v ranním vysílání pozdravíme.

Navíc, pokud někdo slaví narozeniny, či má výročí, pošlete nám jeho celé jméno a telefonní číslo
(na facebooku do zpráv, nebo na studio@radiokromeriz.
cz), my mu ráno zavoláme, překvapíme ho, vyřídíme
váš narozeninový pozdrav a oslavenec dostane dárek
KAFE + DORTÍK v kafe ATMOSFÉRA na Velkém náměstí
v Kroměříži!
Chceme, abyste i vy byli součástí vysílání Rádia
Kroměříž, vždyť stále platí naše heslo: Jsme si blíž! Vaše
Rádio Kroměříž

www.holesov.cz
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Výstava ke 100 rokům holešovského skautského dobrodružství
Holešov patřil k několika málo městům na Moravě,
kde se začal skauting rozvíjet brzy po 1. světové válce.
Skautské středisko tu bylo založeno v září roku 1919.
Hlavní zásluhu za náš vznik nese Rudolf Jadrníček, Josef
Adam a úředník pan Loveček.
Od roku 1919 prošlo naše středisko dobrým i zlým.
Skauti a skautky v Holešově se nepotýkali jen s nedůvěrou okolí, nedostatkem financí, ale v pozdějších dobách

dokonce i se zákazem činnosti za dob 2. světové války
a za komunistického režimu. I přes veškeré překážky,
které byly holešovským skautům a skautkám postaveny
do cesty, tento rok slavíme 100 let a rádi bychom toto
velké výročí oslavili s vámi.
Tímto bychom vás s potěšením pozvali na zábavnou výstavu ke 100 letům skautingu v Holešově, která
se bude konat od 8. října v prostorách holešovského

zámku. Výstava vás, i celou vaši rodinu, provede skautskou historií od roku 1919 až do současnosti. A to nejen
v Holešově, ale také v dalších koutech světa. Nemusíte
být milovníci historických dat ani nadšenci do muzejních
exponátů. Výstava je taky pro všechny zvědavce, co mají
odvahu ztratit se v lese, posedět ve skautské klubovně
a zažít vlastní skautské dobrodružství.
Tak na viděnou v říjnu!
Klíště

Turnoví hájové, bejvali jste srdce mého potěšení
Městská scéna na dolní části holešovského náměstí je
místo s kouzelným geniem loci, hlavně večer, kdy se před
kavárnou Mlsná kočka zapálí svíčky a účinkující – jako
tomu bylo ve středu 21. srpna – rozsvítí prastarou stojací
lampu před průjezdem městské knihovny. Ten večer se
násobilo kouzlo intimních zákoutí našeho města v komorní, ale o to milejší atmosféře. Již podruhé zde vystoupili opravdu originální umělci Eva Turnová a Tomáš Hradil
s literárně-hudebním večerem Procházka turnovým hájem.
Ani jednoho z účinkujících netřeba příliš představovat. Eva
Turnová z Prahy je vpravdě renesanční osobností, u které
nelze jednoznačně určit, v jakém uměleckém směru vyniká nejvíce, protože vyniká ve všech. Je především známá
svými fejetony, které pod souhrnným názvem Turnový háj

vydala již v sedmi knihách. Je také významnou hudebnicí
– baskytaristkou – která byla 15 let členkou Plastic People
of the Universe. Je uznávanou malířkou a překladatelkou.
Tomáš Hradil je náš místní umělec, skvělý hudebník, skladatel, multiinstrumentalista a opravdový apoštol nezávislé
kultury.
Jejich společný projekt, ve kterém Eva Turnová čte
nezaměnitelným, žensky zranitelným a přitom mimořádně
vtipným způsobem své fejetony z různých Turnových hájů
a potom s Tomášem Hradilem hrají a zpívají své skladby
od šansonů, balad až po rockové opusy, je velmi úspěšný
a v Holešově zahájil letní turné (či Turné), které bude pokračovat pod širým nebem Uherského Hradiště, Valašského
Meziříčí a Kroměříže.

Protože počasí celou středu hrozilo deštěm a zimou,
mnoho potencionálních posluchačů v obavách z přírodních
živlů na koncert, či literárně-hudební pásmo, organizované
Rottal klubem, Městským kulturním střediskem a Městskou knihovnou na městskou scénu nepřišlo. Ti odvážnější,
kteří boj s nepřízní počasí (která se nakonec nekonala) nevzdali, jistě nelitovali. Zásobeni nápoji z kavárny a především skvělými zážitky z vystoupení strávili krásný podvečer,
který se nakonec protáhl do pozdnějších hodin, a nikdo
nelitoval té trochy chladu, které bylo třeba vydržet. Takže
snad příští rok opět na shledanou u skutečně kultivované,
vtipné, inteligentní a krásné zábavy. A za Holešov (a Holešovice) děkujeme.
Karel Bartošek

Rozloučení s létem v Centru pro seniory
Mezi letními aktivitami jistě nebude chybět opékání špekáčků, pivo či skvělá zábava s dobrou muzikou.
Toto všechno a ještě daleko více zakusilo osazenstvo CpS
během úterního odpoledne 27. srpna v přilehlém parku.
Více než osm desítek obyvatel se přišlo pobavit, zazpívat si známé písničky ve stylu country i krásné lidovky
v podání skupiny p. Pešáka, zkrátka užít si tu správnou

letní atmosféru. Zážitkem pro všechny zúčastněné bylo
působivé vystoupení manželů Dušana a Mirky Poláškových, kteří nás ohromili svojí show s honáckým bičem.
Bylo to pestré a na zážitky bohaté odpoledne
a přestože jsou akce podobného rozsahu velmi náročné

na přípravu a organizaci, vše, včetně slunečného počasí,
klaplo na jedničku.
A největší odměna pro personál? Jsou to nejenom slova
díků, ale především veselé, spokojené tváře našich seniorů.
Odd. TERAPIE, Centrum pro seniory
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V Přílepích trhli rekord
Přílepský zámek a park se v poslední době dostává
stále více do povědomí široké veřejnosti. Tato skutečnost je
dána nejen konáním mnohých hojně navštěvovaných kulturně-společenských akcí v prostorách parku, ale zejména
snahou obce rekonstruovat tuto památku nadregionálního významu a dát jí smysluplné využití pro obec i region.
V loňském dubnu byla zřízena sbírka na obnovu zámku
a parku Přílepy, jejímž motivem byla také skutečnost,
že zde fungovala po 29 let porodnice, ve které se narodilo téměř 21 000 dětí. Není tedy divu, že se obec za hojné
podpory místních spolků tuto sbírku, snaží všemožně šířit
a popularizovat, stejně jako zámek a park.
Výjimkou nebyla ani akce konaná v sobotu 17. srpna 2019,
která nesla oficiální název – Přílepské rekordy, v rámci které se
konal oficiální pokus o dosažení českého rekordu „Nejvíce lidí
narozených na zámku, aneb velké setkání princů a princezen.“
S myšlenkou Přílepských rekordů přišel Spolek recesistů Přílep, který se dostal již dříve do povědomí konáním recesistických akcí jako 1. Máj, Spartakiáda či Neckyáda. Starostku obce však napadla myšlenka pokusit se o zmiňovaný
rekord a pozvat tak do Přílep všechny v zámku narozené.
„Pokus o rekord jsem registrovala prostřednictvím
pelhřimovské agentury Dobrý den. Ta nám vyslala svoji
komisařku, která dohlížela, aby pokus o rekord probíhal

dle stanovených regulí. Akci jsme propagovali zejména
na sociálních sítích, regionálním rádiem a prostřednictvím
mikroregionu. Dosažení rekordu spočívalo v tom, že zúčastnění rodáci z místní bývalé porodnice, tedy ze zámku,
se přišli po předložení dokladu s místem narození zapsat
do sčítacího archu. Nakonec se nás sešlo a zapsalo 604
a rekord jsme získali, někteří účastníci přijeli až z Prahy. Rekord bude zaznamenán v České knize rekordů.“ Pochvaluje
si starostka Přílep Ivana Sehnalová.

Nešlo však o jediný rekord ten den dosažený v Přílepích. Pro pobavení účastníků akce probíhaly také různé hry
a soutěže pro děti i dospělé, a tak z parku odcházeli novopečení Přílepští rekordmani ve válení balíku sena, hodu
gumákem, běhu na gumovém laně, jízdě na kancelářské
židli a mnoha dalších netradičních disciplínách. Tyto pokusy
však nebyly součásti zápisu do České knihy rekordů.
„Jak si mohli všichni zúčastnění všimnout, v současné
době je přílepský zámek obstavěn lešením. Tento měsíc
byla zahájena rekonstrukce střechy, okapních systémů
a stropů v II. NP. První etapa rekonstrukce za 6,5 mil. Kč
bude probíhat do konce letošního roku a je investicí obce.
Zároveň připravujeme projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci zámecké budovy a budeme hledat dostupné zdroje mimo rozpočet obce. Bylo dobré, že účastníci
rekordu se mohli zároveň přesvědčit, že se se zámkem začíná něco dít.“ Přiblížila starostka.
Záměrem je vybudovat ze zámku jakési místo společenského dění. Měl by zde vzniknout multifunkční sál
se zázemím, knihovna s čítárnou a dětským koutkem, sídlo
obecního úřadu či prostory pro nabídku služeb pro občany.
Zmiňovaná sbírka na obnovu zámku a parku Přílepy probíhá prostřednictvím pokladniček na akcích a na transparentním sbírkovém účtu. Podrobnosti se můžete dozvědět na
webu obce www.prilepy.cz nebo rovnou v Přílepích.
Miroslav Sovadina

V Žopích máme nové dětské hřiště
V neděli 25. 8. 2019 se v naší vesničce konala velká
sláva - slavnostní otevření dětského hřiště na návsi u hospůdky. Tato důležitá součást společenského života v naší obci
chyběla již velmi dlouhou dobu. To se však díky iniciativě
žopských maminek v čele s Martinou Fuksovou začalo měnit na veřejné schůzi osadního výboru s představiteli města.
Schůze se konala v březnu tohoto roku a již v červenci zapo-
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čaly stavební práce. Hřiště bylo z největší části financováno
z rozpočtu města Holešova, částečně z rozpočtu obce Žopy
a velkým dílem přispěly i spoznorské dary od žopských firem
a obyvatel. Svůj podíl na vzniku hřiště mají i žopští tatínci,
kteří ve svém volnu kolem hřiště vybudovali plot, čímž pomohli snížit náklady na výstavbu. Slavnostního otevření se
zúčastnil místostarosta Milan Roubalík, společně s Luďkem

Hradilem a Martinou Fuksovou přestřihli pásku za potlesku
přihlížejících dětí. Ty si v ten den mohly kromě radovánek na
hřišti užít piknik a jízdu na koni a ponících z Ranče u Tuffa,
který jim zprostředkoval povození bez nároku na odměnu.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, dobrá věc se podařila. ''Na dědině'' to opět ožilo a neutuchající radost našich
dětí je toho důkazem.
Veronika Turoňová

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ŘÍJEN
11. 10. 2004 Zemřel KÝN Vladimír, akademický sochař. Vystudoval holešovské gymnázium, střední uměleckou školu ve Zlíně a Akademii výtvarných umění v Praze. Věnoval se historii
a komorní plastice, také restauroval. Stal se autorem vítězného návrhu na sochu básníkovi Jiřímu Wolkerovi v Tatranské Poliance. Sádrový model byl umístěn v Památníku národního písemnictví na Strahově a v roce 2000 použit pro odlití busty, která je nyní umístěna před holešovským gymnáziem. Pro Holešov dále vytvořil sochu
houslistky, umístěnou před Základní uměleckou školou F. X. Richtera a pamětní medaili k 200. výročí úmrtí skladatele F. X. Richtera. Rada města Holešova udělila v roce
2003 Vladimíru Kýnovi Pamětní list v deskách. (*31. 1. 1923 v Holešově) – 15. výročí úmrtí
10. 10. 1959 Zemřel KOBZÁŇ Jan, akademický malíř, pracoval jako dělník v továrně na ohýbaný nábytek firmy bratři Thonetové ve Vsetíně, později na pile firmy Baťa ve Zlíně. Tomáš
Baťa zcela náhodně viděl jeho kresby a navrhl Kobzáňovi studium na odborné umělecké škole. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a AVU u profesorů
– F. Kysely, V. H. Brunnera a M. Švabinského. Pro Holešov namaloval v polovině 20. století rozměrný obraz „Povstání Valachů“, nacházející se v zasedací místnosti Městského úřadu Holešov. (* 9. 7.1901 Liptál) – 60. výročí úmrtí
14. 10. 1884 Narodil se FABIÁNEK František, akademický sochař a malíř. Po absolvování kamenosochařské školy v Hořicích byl v letech 1905-10 na AVU žákem profesora J. V. Myslbeka. Soukromě pobýval v Itálii a Paříži, stal se žákem slavného francouzského sochaře Augusta Rodina. Tvořil monumentální plastiku pro architekturu, podobizny, drobnou žánrovou plastiku pomníků. Je autorem sochy sv. Václava - dominanty vrchu Kotouče u Štramberka. Pro Holešov vytvořil bronzovou bustu na pomníku holešovského
rodáka a účastníka protifašistického odboje Oldřicha Seilera. Pomník se tyčí mezi tujemi v zadní části holešovského hřbitova. (†3.12.1967 v Brně) – 135. výročí narození
16. 10. 2004 Zemřela holešovská rodačka PLECHÁČOVÁ - MUCALÍKOVÁ Ludmila. Původním povoláním úřednice. Do nacistické okupace a zrušení Sokola byla jeho aktivní členkou.
1932-38 náčelnicí Sokola Holešov. V době protektorátu působila v ilegalitě a organizovala pomocné akce jako pomoc vězněným spoluobčanům a jejich rodinám. Za tuto
činnost byla koncem války gestapem zatčena a vězněna. Po osvobození do r. 1948 aktivní členka Sokola a členka republikového náčelnictva. Věnovala se i sportovnímu
oddílu házené jako první rozhodčí - žena - tohoto sportu v republice. V r. 1959 jedna ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově, původně se věnovala organizování
činnosti. Publikační činnost „Památky Holešova“: „Dějiny středověké tvrze - zámku v Holešově do roku 1650“ a „Raně barokní zámek v Holešově“, články v regionálním tisku - např. „Historie pomníku v holešovském parku, postaveného roku 1905 na památku válečných obětí napoleonských válek z let 1808-1815“, „Jiří Třanovský
a jeho působení na Moravě“. Zpracovala popis ulic a významných domů. „Výpisy ze zápisů v purkrechtních knihách města Holešova“. V r. 1998 vydává Úzká rada Jednoty
bratrské v ediční řadě Testis Temporum „Nejstarší dům v Holešově pamětník historie města, kraje i Moravy (Z historie Jednoty bratrské na Moravě)“ Práce je věnována
domu č. 180. V r. 1995 udělilo město Holešov L. Plecháčové-Mucalíkové čestné občanství, v r. 2000 u příležitosti životního jubilea Pamětní list udělený městskou radou.
(*11. 1. 1910 v Holešově) – 15. výročí úmrtí
21. 10. 1929 Narodil se BLABLA Jan, ing,, CSc., fyzik, elektrotechnik, zakladatel kvantové metrologie, skladatel, varhaník, sbormistr. Dětství prožil v Komárně (vesnicí mezi Bystřicí
pod Hostýnem a Valašským Meziříčím), v hudební rodině. Základy hry na klavír získal u bystřického učitele Jana Sládka. Vystudoval holešovské gymnázium a poté
absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Působil v Čs. akademii věd (pracoval ve vývoji očního laseru) a Českém metrologickém institutu. Při studiu docházel na soukromé lekce hry na varhany a hudební teorii k Jiřímu Ropkovi v Praze. O prázdninách cvičil v kostele v Rajnochovicích, v břevnovském klášteře doprovázel
p. Tauberovou či E. Hakena. Ředitel kůru u sv. Ignáce v Praze, umělecký vedoucí Svatoignáckého sboru Praha, zakladatel hudebního vydavatelství „Editio Spectrum“.
Dílo: spoluautor monografií „Kvantové generátory“, „Kvantová elektronika“. Hudební tvorba: skladby „Choral“, „Cantabile“, „Ave Maria“, „Ave vera corpus“, „Svatojánské
variace“. - 90. výročí narození
31. 10. 1974 Zemřel UHEREK Richard, akademický malíř, pocházel z Holešova, dětství prožíval na Plačkově spolu s bratrem Rudolfem, malířem - akvarelistou. Richard studoval
krajinářství na AVU v Praze u prof. Otakara Nejedlého. Od šedesátých let bydlel ve Veselíčku. Zabýval se krajinnou malbou Přerovska, Velkých Karlovic a ciziny, zejména
Jadranu a historických center měst. Na jeho obrazech najdeme hanáckou rovinu, Hostýnské vrchy i Pobečví. Maloval také portréty a květinová zátiší, výstavy měl po celé
republice. Poslední výstavu jeho díla uspořádal Holešov v roce 1972. (*27.4.1900) – 45. výročí úmrtí

V Količíně hodovali se Šohajkou
První zářijová neděle v Količíně už tradičně patří bohatému hodování. V tento den se oslavuje Anděl strážný,
který stráží také místní opravenou zvonici s novým zvonem. Letošní bujaré veselí zahájili místní i přespolní hosté páteční zábavou s kapelou Press a vyvrcholilo v neděli
s oblíbenou dechovou kapelou Šohajka, která v tento
den hodování doprovázela doslova od rána do večera. Již
v 8 hodin ráno prošla vesnicí, aby všechny občany stylově
probudila zpěvem a „dechovkou“. Následovala tradiční

mše svatá, sloužená v místním parčíku. Nutno podotknout, že letos si slunce dalo záležet a vytvořilo pro hodující občany opravdovou výheň. Po dobrém svátečním obědě se pak většina obce sešla na místním výletišti, aby si
užila hodovou zábavu se Šohajkou. Kapela z Dolních Bojanovic přijela v krásných krojích, hrála vesele, roztančila
celý parket a hlavně ke spokojenosti všech neopomněla
zahrát svůj největší hit Slyšíš, jak zvoní. Hody v Količíně
letos vyšly na jedničku.
Hana Helsnerová

Castellum Holešov
zve na setkání členů a přátel společnosti u příležitosti 15. výročí jejího založení, které se koná ve čtvrtek
31. října 2019 v 17.30 hodin v sala terreně holešovského zámku. Součástí programu bude vzpomínka
na zakladatele společnosti Jiřího Zapletala k jeho nedožitým 90. narozeninám, vystoupení souboru Corda
Magico a prezentace patnáctileté činnosti Castella.
Na setkání srdečně zvou členové předsednictva společnosti.
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TYMY

TYMY připravilo na závěr prázdnin opět pobyt u moře
Také na závěr letošních prázdnin připravilo SVČ –
TYMY ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi opět v Chorvatském Igrane. Na týden se naším domovem stalo malebné
městečko Igrane, které se rozprostírá přímo na pobřeží
Jaderského moře, kulisu mu tvoří pohoří Biokovo. Kromě
koupání v moři a sluníčka si účastníci zájezdu mohli vybrat
z bohaté nabídky výletů. Někteří se vydali na nejvyšší horu
Biokova Svatý Jura. Mikrobusem jsme vyjeli až do výšky
1762 metrů. Obdivovali jsme zde krásnou faunu i flóru
a žasli jsme nad krásnými scenériemi a umem místních řidičů. Prožili jsme také krásnou celodenní plavbu na ostrov
Korčula, do stejně zvaného městečka Korčula. Zážitkem
pro nás byla také večerní plavba do nedalekého letoviska
Makarská. Krásný výlet byl také do Dubrovníku. Po cestě
jsme obdivovali krásy městečka Ston na Pelešaci a procházka večerním Dubrovníkem byla nádherným vyvrcholením a třešinkou na dortu. Někteří milovníci adrenalinu
vyzkoušeli všechny možné atrakce, které Igrane nabízelo
– jízdu po moři na velkých matracích, jízdu na vodním skútru, také rafty a paragliding nad mořem. Kromě nabídky
výletů měly možnost děti využít programu, který pro ně
připravili pracovníci SVČ – TYMY – malování na oblázky

kým, za úžasnou atmosféru, kterou společně vytvořili.
Těšíme se na další pobyt u moře, určitě i v příštím roce se
vydáme na závěr prázdnin do Igrane. Už teď vás všechny
zveme, pojeďte s námi!
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SV

a zpívání táborových písniček. Letovisko Igrane poskytlo
všem účastníkům ty nejlepší podmínky k rekreaci a odpočinku. Určitě budeme dlouho vzpomínat na krásná zákoutí
a různé malebné scenérie tohoto městečka. Nádherným
zážitkem bylo sledovat západ slunce...
Moře bylo teplé a děti i rodiče si užili sluníčka, vodních hrátek, výletů i legrace. Děkuji cestovní kanceláři
Gracie za zajištění tohoto ozdraveného pobytu. Velmi
bych chtěla poděkovat všem účastníkům, malým i vel-

Prázdninová škola tance roztančila TYMY
V rytmu tance se nesl poslední týden letošních
prázdnin v Tymy. Jako každý rok se konala prázdninová
škola tance. Kromě ostřílených a zkušených tanečnic
Happydance a Sundance se této taneční školy zúčastnily také úplné začátečnice, které se během celého týdne
seznámily s několika tanečními styly. Děvčata měla
náročný program, po ranní rozcvičce následovaly hodiny nacvičování tanečních prvků a kreací. Zpestřením
programu byly workshopy s lektory zumby, hip hopu
a dancehallu . I přes náročný program zbyl čas na zábavu, hry a výlet na taneční workshop do Kroměříže.
Prázdninová škola tance byla velmi úspěšná, děkuji
všem děvčatům za aktivní přístup a zvládnutí všech
tanečních prvků. Těším se na naše společné setkávání
v letošním školním roce.
Olga Pešková

Trpasličí léto
Poslední prázdninový týden se uskutečnil v SVČ TYMY
tábor pro nejmenší děti: Trpasličí léto. V rámci pestrého programu se děti toho spoustu naučily - zpívaly písničky, soutěžily, malovaly a dokonce si také samy upekly dort. Celým
programem děti provázely pohádkové postavičky, tou hlavní byla Sněhurka a 7 trpaslíků. Mezi děti přišel také princ
a princezna a nechyběly ani známé postavy z večerníčků:
Víla Amálka, Rakosníček atd. Na zahradní párty, která se konala na závěr tábora děti našly poklad. Poslední den tábora
děti předvedly rodičům krátké vystoupení a pochlubily se
také všemi výrobky, které během týdne vytvořily. Trpasličí
léto bylo plné zábavy, radosti, kamarádství a veselé nálady!
Děkuji vedoucím Báře a Hance za skvělý program.
Jarmila Vaclachová TYMY
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TYMY - plán akcí
ZÁŘÍ
23. – 27. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s. Život
dětem
24. 9. Den bez aut – od 15 – 17 hodin v areálu TYMY,
preventivní bezpečnostní akce
26. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY,
konverzace v angličtině s rodilým mluvčím
27. – 28. 9. Noční deskohraní - od 18 hodin
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15 hodin u TYMY
ŘÍJEN
2. 10. Hypnotizér Kroulík – od 18 hodin v tělocvičně
5. 10. Všetulský jarmark – od 9 do 12 hodin v areálu
SVČ TYMY, občerstvení, stánky s řemeslnými výrobky
6. 10. Eva a Vašek – koncert od 15.00 v tělocvičně
TYMY – předprodej vstupenek 150,-, na místě 200,13. 10. Krajské finále Zlatý oříšek
19. 10. Den zdraví pro celou rodinu – od 10 hodin
19. 10. Den s modelovou železnicí na Duze 9 – 12:00
+ 14 – 17 hodin
20. 10. Den s modelovou železnicí na Duze 9 – 12:00
hodin
Úterý 29. 10. a středa 30. 10. Podzimní prázdniny
Ponděli 29. 10. Sportovní vyžití 9:00 – 16:0 00 cena:
300,- Kč, přihlášky do : 15. 10. 2019
Úterý 30. 10. Výtvarné a keramické dílničky – podzimní tématika (práce s přírodninami, dýněmi apod.)
9:00 – 16:00 cena: 300,- Kč (možnost zúčastnit se
i jednotlivých dílniček, bližší info v kanceláři SVČ –
TYMY), přihlášky do: 15.10.2019
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomůcky,
dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
Středa 30. 10. Výlet do Ostravy – návštěva populárně
naučného centra Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích a hornické expozice v Landek parku, odjezd
v 8:00 z AN Holešov, cena: 450,- Kč + vstupné cca
150,- Kč (děti), návrat do 18:00 hodin
Přihlášky do 15. 10. v kanceláři SVČ – TYMY
PŘIPRAVUJEME
1. 11. Slavnost broučků od 17:00 náměstí E. Beneše
2. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež
DĚTSKÁ PORTA A MELODIE bližší informace a přihlášky
v kanceláři a na webu SVČ

Děti z TYMY putovaly za zvířátky
Předposlední srpnový týden byla jedna skupina z příměstských táborů TYMY zaměřena na putování za zvířaty.
Během týdne mladí přírodovědci podnikli několik zajímavých výprav. V pondělí bylo zahřívací kolo, kde navštívili
některé chovatele přímo z Holešova. Pohladili a nakrmili
kozy v oboře, poslechli si a prohlédli něco z chovu želv, rybiček, afrických šneků nebo strašilek ďábelských. Pomazlili se s kočkami a koťátky. V úterý děti navštívily ornitolo-

gickou a záchrannou stanici ORNIS v Přerově, kde pro ně
připravili zajímavý program, středa patřila stále krásnější
ZOO Lešná. Ve čtvrtek měly možnost seznámit se s faunou
chráněné oblasti Kurovický lom. V pátek se potom vše
shrnulo, napsalo, nakreslilo a vyvěsilo. Pevně doufáme,
že o zvířátka bude zájem u dětí i nadále a budeme moci
v takto zaměřených táborech pokračovat.
Martina Sigmundová, TYMY

Kolem světa putovaly děti v rámci
Letní angličtiny v TYMY
Téměř celý svět procestovaly děti v rámci příměstského tábora, který pořádalo SVČ TYMY pod názvem
Letní angličtina. Za pět dnů se děti dozvěděly spoustu
zajímavostí o naší zemi, dále se podívaly do Španělska,
kde ochutnaly také španělské speciality, poté se vydaly
do Velké Británie, kde rovněž ochutnaly „místní speciality“. Velmi zajímavé bylo zastavení v Nigerii, děti si
vyrobily typické ozdoby a zhlédly zajímavou prezentaci.
Na závěr putování děti dorazily na Havaj, kde si to
také řádně užily. Většina programu probíhala v anglickém jazyce, v angličtině děti také hrály hry a zpívaly
písničky. V rámci týdenního programu se uskutečnil výlet na Hostýn a všechny děti využily možnosti přespání
v TYMY. Prožily zde krásný večer u táboráku s opékáním
špekáčků. Celý tento program připravila zkušená lektor-

ka angličtiny Petra Lancaster společně s Aminou z Nigerie a dobrovolnicí Erasmu+ Irene.
Přestože účastníci tohoto tábora Letní angličtina
byli ve věku od 4 do 9 let, tak zvládli anglický program
na výbornou. Všichni dospěláci byli nadšeni z jejich aktivity a zájmu o veškerý program. Chtěla bych moc poděkovat Petře, Amině a Irene za přípravu tohoto tábora a za
jejich aktivní přístup.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY
STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ
ROK 2019/2020, bližší informace v kanceláři TYMY
a na tymycentrum.cz, každý všední den od 8 do
18 hodin. Bližší info v kanceláři TYMY 734 358 563.
NABÍZÍME TAKÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020 NA PIVOVARSKÉ ULICI č. 1419:
Pondělí – Balet , Pohybovka pro nejmenší, Pompony, čtvrtek –Stolní tenis Hobíci, Stolní tenis Profíci,
Taiči pro dospělé, pátek – Paletka + Barevný svět.
V jednání další kroužky : Afrotance, Keramika pro
rodiče s dětmi, Rukodělky. Informace v kanceláři
TM KLUB Sokolská 70 a ICM Holešov určen pro
všechny děti od 6-ti do 15-ti let (stolní tenis, fotbálek, společenské hry, lego..), registrační poplatek
200,- Kč/rok, otevřeno od pondělí do pátku od 13 do
18 hodin – spontánní aktivity
TM KLUB Smetanovy sady, 400,- Kč/rok, otevřeno
od pondělí do pátku od 12 do 16 hodin,
spontání aktivity, fotbálek, stolní tenis, klub deskových her, pedagogický dohled zajištěn.
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2. Holešovská F3M
Na úpatí Hostýnsko-vsetínské pahorkatiny proběhla soutěž obřích, rádiem řízených akrobatických letadel.
2. Holešovská F3M jako MČR (mistrovství České
republiky) s mezinárodní účastí a dle pravidel IMAC se
konala ve městě Holešov o víkendu 2. – 4. 8. 2019 na RC
letišti modelářského klubu LMK Čmelák Holešov, který
celou soutěž zaštítil.
Již týden dopředu sledovaná předpověď počasí se
měnila každým dnem, ale každoroční návštěva baziliky
na Hostýnu měla své plody a krom krátkého intenzivního deště v sobotu odpoledne bylo letové počasí po celou
dobu soutěže na jedničku.
Piloti se svých schopností a dovedností přihlásili do
celkem 4 kategorií. Sportsman, Intermediate, Advanced
a kategorie nejtěžší F3M Unlimited. Všichni piloti letěli
třikrát povinnou sestavu a dvě tajné sestavy. Tajná sestava se letí každá jen jednou, a tak se musí piloti po
obdržení sestavy ve večerních hodinách připravit na
následující letový den (hlavně nápověda).
Přihlášeno bylo celkem 30 pilotů. 21 pilotů z České
republiky, 7 pilotů ze Slovenska a 2 piloti z Polska.
Díky vhodnému načasování se podařilo odlétat
všechny soutěžní lety, které byly, pro Holešovské MČR –
IMAC - F3M naplánovány.
Soutěžní lety povinných sestav začaly již v pátek
2. 8. ve 15:00 po provedení nutných administrativ a krát-

kém přivítání účastníků, které provedl náčelník klubu
Miroslav Polášek. Nutný brífink pro upřesnění bezpečnosti a pravidel, která jsou pro každé letiště specifická,
kde si slovo vzal organizátor soutěže Jaroslav Návoj,
a v neposlední řadě proslov trenéra F3M Zdeňka Šteigla.
Páteční letový den, kdy proběhly lety prvních povinných
sestav všech kategorií, byl ukončen společnou večeří
a rozdáním prvních tajných sestav.
V sobotu v 9:00 ráno proběhli lety prvních tajných
sestav u všech kategorií. Polední pauza se společným
obědem rozdělila druhé kolo povinných sestav a po
protrhané oblačnosti, které předcházel zmiňovaný déšť,
proběhlo poslední třetí kolo povinných sestav naplánovaných na sobotu. Po tomto kole proběhla opět společná
večeře s diskuzí po letovém dnu.
Poslední den našeho holešovského maratonu
v neděli v 9:00 byly zahájeny lety druhých tajných sestav. Toto kolo bylo ukončeno v pravé poledne, kdy mohli
všichni účastníci naplnit břicha u společného obědu.
V programu byl na závěr soutěže zařazen nedělní
Freestyle, který se mírně vychýlil z časového harmonogramu a start prvního pilota byl až před druhou hodinou
odpolední.
Důležitými členy každého takového závodu jsou
rozhodčí (bodovači), jejichž úkolem je dle nejlepšího
vědomí a svědomí ohodnotit každý obrat, každý prvek

Výsledky Holešovské F3M:

Sportsmen
1 Tomáš Záhora
2 Adam Krepčík Mistr ČR
3 Jaroslav Návoj 1 vícemi
4 Dominik obrtlík
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Intermediate
1 Radim Hnilica Mistr ČR
2 Svaťa Hnilica 1 vícemistr
3 Juraj Kubičár
4 Milan Břečka 2 vícemistr
5 Marco Pintér
6 Tomáš Bukovanský
7 Karel Duňka
8 Martin Kukačka
9 Marek Handlovič
10 Vojtěch Kubiš
11 Matěj Hrica
12 Vladimír Ochotný
13 Zdeněk Šteigl

Advanced
Unlimited
1 Michal Centový
1. Marek Plichta Mistr ČR
2 Adam Hrbáček Mistr ČR 2. Wieslaw Chmielewski
3 Maciek Id

Freestyle:
1. Marco Pintér
2. Tomáš Záhora

obratu každého pilota, tak aby výsledek závodu byl adekvátní ke kvalitám a schopnostem pilotů v jednotlivých
kategoriích.
Rozhodčí soutěžních letů v Holešově byli: hlavní rozhodčí - Daniel Hrachovec
mezinárodní rozhodčí – Janusz Ruminski (PL)
rozhodčí – Petr Bukovanský
rozhodčí – Emil Nečesánek
rozhodčí – Jakub Nečesánek
Vzhledem k počtu rozhodčích a bodování všech kategorií pěti rozhodčími, byl jejich čas strávený na soutěži
řádně využit.
Naproti tomu dělal organizátor vše proto, aby bylo
o rozhodčí řádně postaráno, i přesto, že byl využit i potenciál mezi účastníky a některé kategorie bodovali sami
piloti.
Na závěr celého klání byla dvěma piloty obsazena
divácky nejzajímavější kategorie Freestyle, kde je celá
letecká sestava dílem samotného pilota doprovázená
hudbou rovněž složenou létajícím pilotem.
Vyhlášení vítězů holešovské soutěže a mistrů republiky se zúčastnil náčelník klubu Miroslav Polášek,
trenér F3M Zdeněk Šteigl a organizátor soutěže Jaroslav
Návoj s dalšími organizátory.

Mistři České Republiky
F3M, RCAS:
Mistr ČR: Marek Plichta - F3M, Radim Hnilica - RCAS
Intermediate, Adam Hrbáček - RCAS Advanced, Adam
Krepčík - RCAS Sportsmen
1. Vícemistr: Svatoslav Hnilica - RCAS Intermediate,
Jaroslav Návoj - RCAS sportsmen
2. Vícemistr: Milan Břečka - RCAS Intermediate
Chtěl bych touto cestou poděkovat našemu předsedovi klubu za jeho vstřícnost k mému konání a hlavně
mé rodině, která mi pomohla a umožnila realizaci tohoto mistrovství. Dále pak členům LMK Čmelák Holešov
a kamarádům.
Rozloučením s účastníky po závěrečném rozdělení
cen se slovy: „Za rok v Holešově ahoj!“ jsem se zavázal,
že 3. Holešovská F3M v roce 2020 bude.
člen klubu LMK Čmelák Holešov a organizátor
Holešovské F3M Jaroslav Návoj

až
Kč
5001500,až 1500 Kč

www.holesov.cz

SPORT

21. ročník Čmelák model show je již historie
Ve dnech 10. a 11. srpna 2019 se uskutečnil již 21. ročník leteckomodelářské akce Čmelák model show. Tato akce
si vydobyla za dobu svého trvání jedno z nejvýznamnějších postavení v České republice a dostala se do povědomí
i mimo hranice naší republiky, o čemž svědčí stále větší účast
zahraničních pilotů. V letošním roce se této akce zúčastnilo
69 pilotů ze 4 evropských zemí. K vidění bylo více jak sto
nádherných modelů ze všech leteckomodelářských kategorií.
Bohatý byl také doprovodný program. Nádherná RC
auta, bagry, nakladače, kamiony apod. 22 jejich majitelů
předvádělo návštěvníkům po oba dny své umění v jejich
ovládání. Hlavním organizátorem této jedinečné ukázky byl
Antonín Foukal se svými syny. Za zorganizování této ukázky
jim platří obrovské poděkování.

O děti se jako každý rok postarali nadšenci ze střediska
volného času TYMY pod vedením Jarky Vaclachové – také
velké poděkování.
O vyhlídky se postaral v neděli vrtulník Robinson, a tak
se návštěvníci mohli na Holešov podívat z ptačí perspektivy.
Také ukázky skutečných letadel jako Zlín 50 M, Zlín 726
a Zlín 50 měly mezi návštěvníky velký ohlas a poděkování
patří jejich pilotům Ing. Richardovi Ponížilovi, Tomáši Dorotíkovi a Přemkovi Rakovi. Chtěl bych tímto poděkovat všem
předvádějícím pilotům, kteří se podíleli na dvoudenním programu a všem přítomným tak zpříjemnili uplynulý víkend.

Děkuji všem sponzorům: Město Holešov, Fiala motors
and propellers Valašské Meziříčí, s.r.o., Trachea a.s. Holešov,
Elko e.p. s.r.o. Holešov, Gergel s.r.o. Holešov, Hydropool spas,
s.r.o. Zlín, Fly Henry s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm, S+H Elektromontáže s.r.o. Holešov a hotel Tacl Holešov, bez jejichž pomoci a vstřícnosti bychom akci v takovém rozsahu jen těžko
mohli pro holešovskou veřejnost uspořádat. Děkuji také všem
členům LMK Čmelák, kteří se na přípravě a průběhu velmi
zdařilé akce podíleli a vás všechny zvu na 22. ročník Čmelák
model show, která se bude konat 9. a 10. srpna 2020.
Ing. Miroslav Polášek, předseda LMKČ melák p.s. Holešov
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební
a sportovní činnost do konce roku
V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejnost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební
hodina pro zájemce na začátku září.
Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme nemusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Polovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Princezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Třeběticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andrlík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách.

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice.
Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.
Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtějí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu
to nejde.
Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí restaurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlavně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice

Tel.: 603 447 040

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
(ranní i noční směna)
• vedoucí lahůdek pro noční směnu
(praxe v oboru nutností)

Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.
Rodina hledá dům,
může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.
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• dělnice do výrobny teplé kuchyně
(balení hotových jídel – ranní směna)
Bližší informace na tel.: 605 272 638,
pí Sekaninová
www.holesov.cz
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/
Přehled sezon a umístění holešovských družstev mužů
v mistrovských soutěžích v období od podzimu r. 1946
do skončení jarní sezony v r. 1958. Jde o období mezi dvěma tituly mistrů Československa, které holešovští házenkáři
vybojovali v sezonách 1945 – 46 /SK Holešov/ a 1958 – 59
/Tatran Holešov/
1946 – 47: Před zahájením sezony byla nejvyšší
soutěž, národní liga, opět rozdělena na moravskou ligu
a českou ligu, a tím byl obnoven model sezony 1943 – 44.
Holešov obsadil v moravské lize 4. místo.
1947 – 48: SK Holešov obsadil v moravské lize
8. místo. Na jaře r. 1948 od 6. kola už hrál tým pod názvem
TJ Sokol Holešov.
1948 podzim: byl odehrán samostatně, sezona 1948
– 49 již na jaře r. 1949 nepokračovala, přešlo se na systém
jaro – podzim podle sovětského vzoru. Sokol Holešov obsadil na podzim r. 1948 4. místo.
1949: Holešov obsadil v moravské lize 2. místo.
1950: Před zahájením sezony byla z moravské a české
ligy opět vytvořena celostátní liga označená termínem celostátní mistrovská soutěž /CMS/. Přešlo se tedy opět na model
ze sezony 1945 – 46. Holešov obsadil velmi pěkné 3. místo.
1951: Před zahájením sezony byly zrušeny dlouhodobé soutěže. Všechny týmy musely bez ohledu na výkonnost
absolvovat základní soutěže, t. j. okresní přebory, nejlepší
týmy pak krajské a oblastní přebory. Nejlepších 9 týmů si
pak zajistilo postup do finále mistrovství ČSR, ve kterém
se utkala družstva turnajovým způsobem každý s každým.
Finálový turnaj se hrál na hřištích v těchto městech: Brno,
Gottwaldov /Zlín/, Vsetín, Holešov, Bystřice p. H., Zubří
a Staré Město u Uherského Hradiště. TJ Sokol Holešov obsadil opět velmi pěkné 3. místo.
1952: Hrálo se stejným způsobem jako v r. 1951. Ve
finále však hrálo pouze šest týmů, mezi které se celek TJ
Sokol Thonet Holešov neprobojoval. Bylo to poprvé od
podzimní sezony v r. 1943, kdy Holešov nebyl účastníkem
nejvyšší soutěže.
1953: Byly obnoveny tradiční dlouhodobé soutěže.
Nejvyšší soutěž, přebor republiky /celostátní přebor/ byl
hrán ve dvou skupinách. Holešov ve skupině moravské obsadil (asi) 6. místo /již Tatran Holešov/.
1954: Družstvo Jiskry Holešov obsadilo ve skupině B
přeboru ČSR 4. místo. /Sportovní sláva říjen-prosinec 1954,
strana 116/

Ligový zápas SK Židenice – SK Holešov byl sehrán 23. dubna 1944 v Brně – Židenicích. Na snímku jsou všichni tři útočníci
SK Holešov – hráči ve světlých dresech. Zleva: Rudolf Fuksa těsně po vystřelení, Vladimír Pachl a v brankovišti Vladimír
Lochman. Před návštěvou 500 diváků zvítězil Holešov 9:4 (po poločase 4:4) .
1955: Přebor republiky, nejvyšší soutěž, se hrál opět
v jedné skupině o deseti účastnících. Tým Jiskry Holešov obsadil 9. místo, a to znamenalo sestup do II. Ligy /celostátní
soutěž/.
1956: Celek Jiskry Holešov nebyl podruhé od podzimu
r. 1943 účastníkem nejvyšší soutěže. Holešovský tým obsadil v celostátní soutěži /II. liga/ ve IV. skupině 4. místo. /
Sportovní ročenka 1956, strana 26/

1957: Družstvo Jiskry Holešov obsadilo v celostátní
soutěži /II. liga/, II. skupina, 5. místo. Hrála se pouze jarní
sezona, která byla konečná pro kalendářní rok 1957. /Sportovní ročenka 1957, strana 15/
Od podzimu r. 1957 byl obnoven tradiční model podzim-jaro.
1957 – 58: Tatran Holešov vybojoval prvenství v celostátní soutěži /II. liga/ ve II. skupině, a tím si zajistil postup

Družstvo mužů TJ Sokol Holešov v r. 1940 (od dubna 1941 S.K. Holešov)
Stojící zleva: Josef Švagera (vedoucí týmu), Václav Šrubař, Zdeněk Bobalík, Vladimír Mostýn, Vladimír Pachl a rozhodčí
Kovařík. Klečící zleva: Vladimír Polívka, Ladislav Ludva a Vladimír Lochman.

Přátelský zápas SK Holešov – ČSK Vítkovice byl sehrán 13. srpna 1944 na hřišti v Americkém parku v Holešově. Domácí
tým, čerstvý mistr Čech a Moravy v sezoně 1943 – 44, zvítězil vysoko 17:5 (po poločase 7:3)
V horní řadě jsou hráči SK Holešov. Zleva: Vladimír Lochman, Vladimír Polívka, Rudolf Fuksa, Vladimír Bartošek, Dušan
Cvek, Vladimír Pachl a Bohumil Matlach.

do I. ligy /mistrovství ČSR/, t. j. návrat do nejvyšší soutěže. /
Sportovní ročenka 1958, strana 37/
Družstvo Tatranu Holešov bylo pak čtyři sezony účastníkem nejvyšší soutěže – mistrovství ČSR /I.
liga/. V sezoně 1958 – 59 vybojovalo prvenství, a tím
i třetí titul mistra Československa /Sportovní ročenka
1959, strana 30/. V sezoně 1959 – 60 obsadil holešovský tým 4. místo /Sportovní ročenka 1960, strana 62/.
V sezoně 1960 – 61 skončil holešovský celek na 5. místě
/Sportovní ročenka 1961, strana 35/ a v sezoně 1961 –
62 obsadilo družstvo Tatranu Holešov poslední 10. místo /Sportovní ročenka 1962, strana 42/, což mělo znamenat sestup z nejvyšší soutěže. Bylo však rozhodnuto,
že Holešov přechází na mezinárodní házenou (handbal)
a česká (národní) házená tím po 43 letech ukončila
v Holešově činnost.
Vlastimil Doležel
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PŘÍSPĚVKY

Omladina Martinice opět reprezentovala
náš region
Město Napajedla, které se nachází na rozhraní Slovácka, Valašska a Hané bylo dne 10. 8. 2019 dobrou příležitostí k tomu, aby se zde uskutečnil již XIX ročník akce
Moravské chodníčky 2019 - setkání příznivců folklorních,
lidových písniček a tanců z regionálních tří národopisných oblastí, kteří prožili jedno prosluněné odpoledne
na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích. Vystoupily zde
pozvané soubory ze Slovácka, Valašska a v neposlední
řadě Hanou prezentovala dospělá Martěnská Omladina.
Bohatý program s vystoupením zúčastněných souborů
a skvělá atmosféra přispěla k tomuto sobotnímu odpolední, včetně večerního posezení s besedou u cimbálu.

O týden později již po třinácté prožila Kroměříž dne
17. 8. 2019 celokrajské dožínky Zlínského kraje. Tyto oslavy začaly dožínkovým průvodem městem zúčastněných
folklorních souborů a slavnostním zahájením - předáním
dožínkového věnce hospodáři, konkrétně hejtmanovi
zlínského kraje p. Jiřímu Čunkovi.
Celodenní slavnost se pak odehrála na hlavním
pódiu Velkého náměstí a nádvoří Starého pivovaru,
kde se představily se svým vystoupením pozvané soubory z oblasti Zlínského kraje. Nechyběla i Omladina
Martinice dospělých včetně malé Omladinky se svým
vystoupením.

Buďte s námi ve spojení také
na webu a sociálních sítích
www.holesov.cz
www.facebook.com/holesov
a také na instagramu
- město
#cityholesov
- zámek
#zamekholesovofficial
- MIC
#visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov

Švajgrovka: pohádková chaloupka pod Hostýnem
Sedíme za stolem a cpeme se božskými tvarohovými
koláči paní správcové. U toho posloucháme, jak tady sedával Masaryk a Hanuš Schwaiger. Za oknem není nic než
hluboké lesy, kterými se mezi větvemi proplétají huňaté
sněhové vločky. Jsme na Švajgrovce, kdysi lovecké chatě
a hájovně ukryté ve svahu Svatého Hostýna. Venku mrzne,
tady uvnitř tiše praská v kachlových kamnech oheň.
Chvalčov, Hostýn i Švajgrovka jsou místa, která mají velice zvláštní atmosféru. Všechno je tu tak nějak klidné a spořádané, připadá vám, že věci jsou na správném místě. Když
navíc sedíte v horské chatě z pevných trámů ohlazených léty
používání, venku se pomalu stmívá a na jazyku se vám rozplývá tvarohový koláč, je to všechno ještě o kousek správnější.
Chata Švajgrovka tu na hostýnském svahu stojí už od
2. poloviny 19. století. Kdysi Loudonská lovecká útulna
postavená jako chata v tyrolském stylu, učarovala i malíři
a grafikovi Hanuši Schwaigerovi. Chalupa na Pasekách, jak
se tady říkáválo, byla jeho letním domovem, zimu s manželkou trávili v pronajatém pokoji dnešního Hotelu Říka
na samém začátku Chvalčova. Kouzelným místem, jakým
chalupa uprostřed paseky byla, zůstává dodnes.
Cesta sem vede lesem. Seběhnout k Švajgrovce můžete pěšinkou, která začíná mezi zastaveními Jurkovičovy
křížové cesty na Hostýně, nebo sem můžete vyšplhat
z údolí Říky, která se jako drobný potok vine Chvalčovem.
Švajgrovku poznáte na první pohled, před polednem ji navíc uslyšíte z dálky, protože na zvoničce na samém vrcholu
střechy vyzvání zvon k obědu.
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Zatímco na konci 19. století byla Švajgrovka elegantním horským sídlem, kam rád jezdil i tatíček Masaryk, válečná období a pozdější období socialismu chatě rozhodně
neprospěly. Stala se místem pro podnikové večírky, ateliér
Hanuše Schwaigera se změnil na ping pongovou hernu,
vyřezávaný nábytek nahradil dýhovaný kancelářský univerzál.
Kdo ví, jak by chata na Pasekách vypadala dnes, kdyby ji citlivě a s láskou nezrekonstruovali současní majitelé. Dokonce i na zvoničku vrátili zvon, který ulili zvonaři
v Brodku u Přerova. Ze Švajgrovky je teď chata, kterou
si můžete s přáteli nebo rodinou pronajmout na léto. Valašský ráz tu doplňuje veškerý myslitelný komfort včetně
sauny a vířivky, před letními vedry se můžete schovat do

chladného sklepa a zamyslet se u skleničky jiskřivého vína.
Koláče z mísy už jsou skoro všechny pryč, ale domů
se nám nějak nechce. Paní správcová nám vypráví o tom,
jak tady občas rodiny tráví Vánoce, a jak to musí být hezké,
když se zasněženým tichem pod Hostýnskými kopci večer
rozléhá klinkání ze zvoničky. Švajgrovka je opravdu pohádkové místo.
Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s.
s podporou Zlínského kraje

Chata Švajgrovka je cílem naučné stezky Chodník Masarykových, která vede z Bystřice pod Hostýnem přes Chvalčov dále
do hostýnských kopců. Na 8 informačních tabulích se dozvíte zajímavosti o pobytu T. G. Masaryka a jeho rodiny v našem regionu.

www.holesov.cz

INZERCE

ZO ČZS Holešov a ZO ČZS Dobrotice
pořádají podzimní výstavu výpěstků
na téma

ZAHRÁDKÁŘI VČERA A DNES
Dům zahrádkářů Holešov
ve dnech 4.- 6.10.2019
od 9. do 17.hodin

Navštivte naši
nově otevřenou
pobočku v Holešově
Dr. E. Beneše 56

vstupné dobrovolné

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.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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plakát pivovar 200 (š) x 100 (v)
plachta gympl 99 (š) x 175 (v)
Plakát A1 + tisk 3 ks

