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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Panský pivovar znovu otevřen veřejnosti
Léto v Holešově nabídne spoustu možností

ZVAŽUJETE PRODEJ NEMOVITOSTI?

Pomůžeme Vám zajistit vše potřebné:
• prodej a pronájem bytů, domů, chat, pozemků
• řešení složitých případů (dluhy, exekuce)
• zajistíme znalecké posudky, PENB

ALEXANDR JEDLIČKA

realitní makléř regionu Holešovsko
tel.: 725 915 667
e-mail: jedlicka@zvonek.cz
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ÚVODNÍK STAROSTY

Pokoronavirové období přináší obnovení společenského života
Vážení čtenáři a milí Holešováci,
závěr jara byl a je s prvními letními dny ve znamení
uvolňování dalších opatření předchozího nouzového stavu. To nám přináší pořádání prvních společenských, kulturních a sportovních akcí, jež nás po dlouhých více než
třech měsících vracejí do alespoň trošku „starých kolejí“.
Ale tyto staré koleje nejsou a nebudou asi dlouhou dobu
podobné, jako tomu bylo na počátku letošního roku. Čeká
nás dlouhá a zřejmě i nelehká cesta. Postižen proticovidovými opatřeními nebyl ale jen společenský či sportovní
život, ale celkem výrazně a znatelně i ekonomika a podnikatelské prostředí, financování veřejných potřeb a také
výchova a výuka mládeže a velmi důležitá oblast cestovního ruchu či ochrany životního prostředí.
Je tedy před námi mnoho práce a kroků, které by nás
měly postupně vrátit k smysluplnému fungování společnosti a jejímu směřování k podpoře budoucnosti.
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život
prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí
se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho
jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez
radosti.“ T. G. Masaryk.
ZAHÁJENÍ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
A PODĚKOVÁNÍ
Prošli jsme nelehkým obdobím, které s sebou neslo i mnoho otazníků a neznámých, ale které nás vedlo
i k poznání, i když mnohdy doprovázeným nervozitou
a nejistotou. Nyní se již dostáváme do výrazného uvolňování omezujících opatření a náš kraj a region patří
mezi bezpečné lokality ve vztahu k virové epidemii
covid. Možná brzy budeme moci odložit roušky i v uzavřených prostorách a na úřadech. Dojde tedy asi od července od celostátních opatření k lokálním. Což je velmi
pozitivní. Na druhou stranu je ale třeba nepřestávat být
ostražití a především přistupovat rozumně k hygienickým zásadám a nepodceňovat je. Tedy bude záležet na
naší odpovědnosti i ohledu k okolí, jak budeme a kam
budeme náš život směřovat. Čekají nás tedy volnější
a příjemnější dny, i když virus Covid 19 v naší společnosti zůstane a je jen na nás, jak se v případě jeho výskytu
v našem regionu bude šířit dál.
Veřejné sportovní dění zahájila tradiční Zámecká pětka, krosový běh v zámecké zahradě, který měl
poprvé velmi úspěšné zázemí v krásných prostorách
stadionu Míru. Středisko volného času uspořádalo
v rámci Dne dětí pro naše mladé spoluobčany i mnohé
přespolní Pohádkový les a proběhl i první pocovidový
koncert. Sdružení Musica Holešov uspořádalo 14. června ve spolupráci s městem a MKS koncert, jež nejenže
obnovil zámecké kulturní a společenské dění, ale měl
benefiční charakter. Pozváni byli všichni městu známí
naši občané, jenž pomáhali v posledních měsících ostatním překonat nejisté období doprovázené nedostatkem

ochranných prostředků a pomáhali lidem, kteří se pro
svůj věk či zdravotní stav dostávají ve vztahu k této epidemii do rizikových skupin.
Město Holešov děkuje - a zmíněný koncert i symbolicky toto poděkování podpořil - všem zdravotníkům
za náročnou práci, poděkování patří Městské policii
a Policii ČR, jednotkám dobrovolných a profesionálních hasičů, Charitě a mnoha ochotným a obětavým
dobrovolníkům, kteří nabízeli svou pomoc při zajištění
dodání stravy potřebným obyvatelům, přispěli rychlou
a mnohdy nezištnou pomocí v podobě šití a distribuce
ochranných roušek, anebo při hlídání dětí zaměstnancům nepřetržitých provozů. Poděkování si zaslouží
i provozovatelé prodejen potravin, lékáren a drogerií
i dalšího potřebného materiálu. K těm můžeme přiřadit i pracovníky Technických služeb i dalších provozů
důležitých pro zajištění dodávky energií a komodit pro
domácnosti a průmysl. A samozřejmě si velké poděkování zaslouží celý soukromý sektor a firmy, jež se starají
o potravinářkou oblast, zemědělství, služby a také nepřerušily provoz a zaměstnávají naše spoluobčany. Sem
můžeme zařadit i pracovníky úřadů.
Určitě je důležité nezapomenout na pedagogy, kteří naprosto nečekaně museli přistoupit k jinému způsobu výuky a ve velké většině se s neočekávaně složitým
přechodem zajištění vzdělání dětí dokázali vyrovnat
a situaci zvládnout. Nyní je již situace ve školách i v mateřských školách stabilizována a žáky a studenty čeká
vysvědčení a prázdniny.
A je dobré připomenout, že v Holešově bude díky
pochopení vedení mateřských škol zachován prázdninový provoz tak, jak bylo původně plánováno a rodiče
budou moci děti v Holešově i přes prázdniny umístit
do předškolních zařízení.
FINANČNÍ SITUACE MĚSTA
Tři měsíce různých omezení se skutečně celkem
citelně dotkly nejen soukromého sektoru a především
menších firem a živnostníků, ale začínají se projevovat
i ve veřejných rozpočtech. Zatím město zaregistrovalo
propad v příjmech z daní – hlavní příjmy města – ve
výši asi šesti milionů korun. Předpokládá se podobný
propad asi i v následujících několika měsících. Proto
město připravuje omezení v investicích. Ale rozhodně
zatím nemá rada a zastupitelstvo záměr omezovat
zahájené investice a opravy. To znamená, že bude dokončena rekonstrukce náměstí sv. Anny i s památníkem
smíření od Ondřeje Olivy a s důležitým mobiliářem. Proběhne budování parkoviště na Novosadech před DPS,
u první části ulice Plačkov, probíhá obnova veřejného
osvětlení, zeleně a další investice.
Ale největší investiční akcí pro letošní a příští rok
zůstává celková rekonstrukce krytého bazénu a jeho
zázemí pro další činnosti, jež toto zařízení nabízí. Město
má připraven úvěr ve výši 85 mil. korun, a pokud jej zastupitelstvo 22. června schválí i se smlouvou o čerpání,

bude okamžitě následovat vypsání výběrového řízení
na dodavatele po ukončení tohoto aktu, bude stanoven termín zahájení opravy. Zatím se předpokládá,
že rekonstrukce může být zahájena na přelomu letošního a příštího roku. Zbývající provozy by mohly zůstat
částečně v této první etapě omezeny, ale v provozu.
KOUPALIŠTĚ A TÁBOŘIŠTĚ
Pro provoz je připraveno a bude v těchto dnech otevřeno i zámecké koupaliště, které také prošlo menšími
opravami a přináší i jednu novinku. V rámci tohoto zařízení bude možno si postavit stan na louce u zámecké
hájenky. Nejedná se ale o klasický kemp, jen tábořiště
pro přespání návštěvníků města, jež budou Holešovem
projíždět a budou chtít v našem regionu pár dnů zůstat.
Základní zázemí pro ně bude vytvořeno i občerstvením
na koupališti.
DOPRAVA, ODPADY A SEČENÍ TRÁVY
Obnova společenského života přináší opět enormní
nárůst dopravy ve městě a projet Holešovem je skutečně umění. Postupná opatření se stále provádějí a k dalším město asi brzy přistoupí v souladu s dokončovaným
generelem dopravy. Situace s odpady také není jednoduchá a město musí některé kontejnery přemisťovat,
protože je zaplňují projíždějící obyvatelé jiných obcí.
Samozřejmě město chápe, že je umístění těchto zařízení pro blízko bydlící spoluobčany nepříjemné, ale není
možné dát kontejnery úplně mimo město. Z tohoto důvody prosím o využívání sběrného dvora, který je např.
o sobotách otevřen až do 17 hodin.
Současné deštivé období komplikuje sečení trávy,
ale tento deficit se jistě TS podaří dohnat. Naopak je třeba pochválit služby za čištění města a to i ve spolupráci
s brigádníky z řad studentů.
KULTURNÍ DĚNÍ A PRÁZDNINY
Výčet zajímavých kulturních a společenských akcí
začíná být i v letošním létě obsáhlý a můžeme se těšit
na mnohá setkání, o kterých jsme ani nepředpokládali, že proběhnou. Město v minulém období také řešilo
obsazení ředitele městského kulturního střediska.
Po dalším výběrovém řízení byl vybrán Mgr. Kartel Adamík. A ještě, třetí červnová neděle již tradičně patří všem
tatínkům. Mnozí tatínci si ale svůj svátek zaslouží stejně
jako maminky. Jejich role v rodině je totiž nezastupitelná.
Za pár dnů vyjedeme na dovolené a začnou tolik
očekávané prázdniny. Mysleme na své okolí a vztahy mezi
námi i to, že „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy
nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy
nebudeš bohatý“ (Seneca)
Moc krásné a pozitivní letní dny plné pohody, sluníčka a optimismu, milí spoluobčané…
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení z 3. zasedání ZM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova udělilo
1) PaedDr. Zdeňku Janalíkovi
cenu města Holešova „Osobnost města Holešova“ za rok
2019, „Velkou pečeť města Holešova“ a finanční odměnu
ve výši 10.000 Kč
2) Marii Loučkové „Velkou pečeť města Holešova“
3) Aloisi Reimerovi „Velkou pečeť města Holešova“
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
• realizaci Památníku Smíření pro dokončení řešení
úprav náměstí sv. Anny, a to dle návrhu sochaře Ondřeje Olivy - kovový strom s českým, latinským a hebrejským nápisem ve spodní části za cenu 680.000 Kč
bez DPH
• poskytnutí finančního příspěvku ZK na zajištění dopravní obslužnosti mající charakter městské autobusové dopravy na rok 2020 dle předloženého návrhu
• poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému
sboru Zlínského kraje ve výši 120 tis. Kč na pořízení zahradního traktoru pro novou požární stanici v Holešově.
• střednědobý rozpočtový výhled města Holešova na
roky 2020-2022 v předloženém znění

• rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého
a upraveného návrhu
• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova nad 50.000 Kč
z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální služby pro rok 2020 dle
předloženého návrhu
• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu
• odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným
členům zastupitelstva
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020
(významné akce v Holešově)
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020
(tzv. Akce milion)
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejně-

ného programu pro poskytování dotací v roce 2020
(tzv. dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých
soutěžích)
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020
(tzv. dotace na tělocvičny a podobná zařízení)
Zastupitelstvo města Holešova vydalo
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého
návrhu
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

Spolupráce se zemědělci na výtečnou
Tučapy jsou z našich obcí asi nejvíce ohroženy erozí půdy. Mezi nejpostiženější místa donedávna patřila
i polní cesta nad fotbalovým hřištěm, kde po léta docházelo k vymílání cesty, až se nakonec terén snížil bezmála
o jeden metr. Díky zanedbané údržbě došlo také k zanesení příkopů a voda si pro sebe našla pohodlnější cestu.
Při každém sebemenším dešti sebou strhávala ornou
půdu ze sousedních polí. To se pak dokonce stalo překážkou fotbalovým kláním místního klubu.
Problém nebyl léta řešen, ale díky dohodě mezi městem Holešov a rodinnou firmou Trhlíkových a společností
Agrova Prusinovice se nyní povedlo cestu uvést do původního stavu. Město cestu vyměřilo, zemědělci obnovili
příkopy, osadili svodnice dešťové vody a urovnali cestu.
Na náklady města se navezly výfrezky a místo se vyválcovalo. Díky této dohodě byla udělána práce, na kterou by
město klasickým dodavatelským způsobem nemělo.
Problém této cesty je příkladem porušení historické
rovnováhy. Naši předkové svou prací přirozeně pečovali
o krajinu okolo sebe, než došlo zvláště za minulého re-

žimu k bezmyšlenkovitému scelování pozemků, likvidaci
travnatých porostů, příkopů a kácení stromů v krajině.
Tak jak tato situace vznikala dlouho, není ji možné
odstranit mávnutím kouzelného proutku. Návrhy je nutné je řešit komplexně a v návaznosti na konkrétní místní

majetkové vztahy. K řešení je nutná podpora vlastníků.
Vše co se jich týká, musí být s nimi konzultováno. A právě
tady patří velká pochvala místním zemědělcům, kteří ví,
že orná, tedy jimi obdělávaná půda, je pro ně ten nejcennější dar, o který nechtějí přicházet.
Jenom opravou havarijního stavu jedné polní cesty
ale naše práce nekončí! V krajině okolo Holešova již provádíme další postupné zatravňování a vysazování stromů.
Navíc jsme v loňském roce vyvolali jednání, kde jsme se
shodli na vybudování dalších krajinných opatření, které
bychom chtěli financovat prostřednictvím dotačního titulu Krajinná zeleň. Projekt, který letos podáme, je právě
před dokončením.
Pro mě osobně to bude jeden z nejdůležitějších konkrétních hmatatelných způsobů, jak může město Holešov
pomoci, jak zemědělcům, tak i naší krajině. Bude to pomoc, která se nám všem mnohonásobně vrátí. V duchu
hesla: Přírodu jsme nezdědili od našich předků, ale máme
ji vypůjčenou od našich dětí!
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta

Charita pomáhala v době Covidové také díky vám
Doba Covidová, která zasáhla celý svět, se také
přímo dotkla Charity Holešov a jejich služeb. V prvních
hodinách a dnech (tak jako všude) se sháněly roušky,
dezinfekce a přeorganizovávala se práce v jednotlivých
službách. V úzkém kontaktu ve spojení s vedením Města
Holešov a Městskou Policií. Nezbytná a nutná zde byla
také práce s dobrovolníky.
Hned v počátku se v prvních dnech po vyhlášení
Nouzového stavu a opatření s pandemií spojených přihlásili skvělí dobrovolníci z řad Skautů pod vedením Aleše Cahlíka a dobrovolníci z Turistického oddílu mládeže
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TOM – Medvědí stopa Holešov pod vedením Petra Němčíka. Mohlo se tak ve spolupráci s Policií Města Holešov
započít s rozvozem roušek, dle telefonátů zajistit pro
seniory a potřebné nákup potravin či léků. V dalších týdnech jsme spolupráci navázali také s TyMy centrem pod
vedením Mgr. Jarmily Vaclachové. Nejtěžší začátky jsme
společně překonali také díky ochotě a spolupráci obětavých švadlenek, které se hlásily a postupně, jak stíhaly
šít, nám dodávaly roušky, kterých nebylo dostatek nejen
pro naše pracovníky, ale ani pro naše klienty. Charita Holešov děkuje všem dobrovolníkům za obrovské nasazení

a odvedený kus práce v době vyhlášení nouzového stavu
z důvodu pandemie Coronaviru.
Děkujeme jak skupinám švadlenek, tak jednotlivcům: Evě Fuksové a dobrovolnicím z Mateřského centra
Srdíčko, Evě Klabalové, paní Ehrlichové, Irence Peštové,
paní Zavadilové, Lence Janečkové, Miroslavě Poláškové,
Janě Březinové, Aleně Horákové, Paní Jadrníčkové, Ludmile Hrdličkové, paní Kratochvílové. Moc děkujeme ještě
jednou, za váš čas, energii a naději, kterou jste formou
roušek předaly. Děkujeme, že jste pomáhali pomáhat.
Leona Machálková

www.holesov.cz
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Kameny se valily do Holešova
Několik desítek let živelně vznikalo na dvoře tvrze
v Rymicích, jejíž areál patří Muzeu Kroměřížska, jakési
okresní lapidárium. Jeho základ vznikal postupně už
v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.
Tehdejší komunističtí mocipáni viděli velmi neradi v intravilánech obcí, ale i ve volné krajině drobné sakrální
památky, které svou existencí, ale i řadou dedikačních
nápisů dokazovaly upřímnou zbožnost našich předků,
kteří zcela dobrovolně obětovali často i značnou část
svého majetku, aby často prostřednictvím hodnotných
uměleckých děl – křížů, Božích muk – oslavili svou
víru a zkrášlili své okolí. Existence velkého počtu těchto památek komunisty velmi iritovala (a ostatně irituje
pořád) – byly (a naštěstí v mnoha případech ještě jsou)
projevem víry (i když komunisté požadovali po svých
„poddaných“ také pevnou víru v komunismus, nesnášeli
jakoukoliv jinou víru) a dobrovolnosti (kterou komunisté
rovněž vzývali, ale ve svém případě se jim ji u obyčejných
lidí nikdy nepodařilo dosáhnout, zatímco kříže stavěné
často z příspěvků chudých, tvrdě pracujících zemědělců byly stavěny zcela spontánně a dobrovolně). Řadu
z těchto památek, bez ohledu na jejich často vysokou
uměleckou hodnotu, nechali tehdejší vládci zcela barbarsky zlikvidovat a zničit. Ti zřejmě poněkud osvícenější
nechali řadu křížů (s odůvodněním, že brání rozvoji dopravy či jsou u cest nebezpečné) odstranit z původních
míst a přenést (naházet na hromadu) na nepřístupný
dvůr rymické tvrze. Později byly do těchto míst odváženy kamenné architektonické prvky (tesané a zdobené
ostění dveří a oken, pocházející z renesance a baroka,
kamenné desky, tvořící snad dlažbu historických objektů, sloupky a další) a po roce 1989, jako určitá ironie dějin, monumentální (vždy v hrozivé nadživotní velikosti)
„realistické“ sochy komunistických vůdců – Gottwalda,
Lenina a dalších. Vznikl tak poměrně rozsáhlý prostor,
zaplněný kamennými prvky. V roce 2019 ale Muzeum
Kroměřížska a jeho zřizovatel, Zlínský kraj, začali díky
získáním velkých dotací z Evropské unie velkoryse rekonstruovat prostor do té doby chátrajícího rozlehlého,
historicky cenného hospodářského dvora rymické tvrze.
Budou zde umístěny depozitáře archeologických sbírek

celého Zlínského kraje, muzejní laboratoře, dílny, ale
i různé expozice muzea, zaměřené především na děti
a mládež. Celá tato přestavba a rekonstrukce by měla být
ukončena už v roce 2021. Umístění neevidovaných a historicky nedostatečně zpracovaných kamenných artefaktů ale bránilo prováděným pracem a Muzeum Kroměřížska muselo existenci rozsáhlého lapidária, které ale
již neodpovídalo novému zaměření rekonstruovaného
areálu, vyřešit. Nová ředitelka Muzea Kroměřížska, Mgr.
Martina Miláčková, marně hledala náhradní umístění
zejména nejhodnotnějších z nich – kamenných křížů
a jejich částí, pocházejících většinou z 18. a 19. století.
Pracovníci Národního památkového ústavu v Kroměříži
R. Vrla a J. Štětina provedli před čtyřmi lety orientační
průzkum těchto křížů a holešovský badatel Patrik Trnčák
mezi nimi identifikoval dva kříže z Holešova – jeden
z Palackého ulice a druhý ze Všetul. Protože hrozilo jediné, sice „konzervační“, ale necitlivé řešení, a to kamenné
artefakty zakopat, obrátila se Mgr. Miláčková na obce, ve
kterých některé z těchto křížů stály, zda by si alespoň ty
„své“ nepřevzaly a nepokusily se je opravit a instalovat.
A protože se obrátila i na Holešov a ostatní obce nereagovaly, rozhodlo vedení města kamenné kříže od Kroměřížského muzea převzít a zřídit z nich vlastní, městské

lapidárium. A samozřejmě stále platí nabídka pro ostatní obce, aby si „své“ kříže převzaly a instalovaly u sebe.
Ve dnech 18. - 19. května pracovníci firmy Rapos na
náklady Muzea Kroměřížska převezly všechny části kamenných křížů do příkopu u holešovského zámku a uložili
je společně s pracovníky muzea a města vedle několika
kamenných artefaktů, pocházejících z barokní kamenické
výzdoby zámecké zahrady. Město s městským muzeem
ještě letos zřídí vedle mostu, vedoucího od města do
zámku lapidárium – zpevněnou plochu, na které budou
umístěny získané i původní kamenné artefakty, které si
budou moci návštěvníci zámku prohlédnout z mostu.
Všechny kamenné dílce budou ošetřeny tzv. hydrofobizací – prostředkem, zabraňujícím degradaci kamene
vlivem povětrnosti. Menší a sochařsky hodnotné kusy
budou uschovány v podzemí barokního mostu. Lapidárium se tak stane součástí občasných prohlídek barokního
mostu „pod mostem“ do zámku. Provedené průzkumy
pracovníků památkového ústavu doplníme vlastním detailním průzkumem a sbírka historických kamenů bude
opatřena příslušnými texty. Město Holešov tak získá další
zajímavou expozici, která pomůže zvýšit jak turistickou
atraktivitu zámku, tak celého města.
Karel Bartošek

Výjezdy hasičů narušují místní sportovci
Velký nešvar sportovců v Holešově trápí místní profesionální hasiče.
Již několik týdnů je dostavěna nová budova stanice
profesionálních hasičů v Holešově. Hasiči se tak z původní stanice na okraji města přestěhovali do nových prostor ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Tuto prostorově zajímavou zónu s minimálním provozem vozidel
se však naučili využívat místní bruslaři, cyklisté či běžci,
kteří velmi často při těchto sportech poslouchají hudbu.
Díky nasazeným sluchátkám však neslyší houkající cisternu, která vyjíždí z nové stanice k zásahům. Hasiči tak
musí zónou projíždět s velkou opatrností a v některých
případech několikrát na sebe upozorňovat, aby bezpečně mohli projet.

Správce průmyslové zóny doplňuje sdělení hasičů,
že také zaznamenali velmi nebezpečné dopravní situace. Sportovci i maminky s kočárky jezdí ve skupinách
a vůbec nevnímají projíždějící vozidla a namísto cyklostezky sportují v celé šířce komunikace v zóně. Kruhový
objezd pak využívají jako místo k odpočinku a k úpravě
sportovního vybavení.
Prosíme tak občany, aby v zóně byli více opatrní
a vždy uvolnili cestu houkajícím cisternám, které tímto
úsekem jedou často zachraňovat lidské životy či majetek
a každá minuta zdržení může mít pro někoho fatální následky nebo velké škody na majetku.
Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
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28. srpna vystoupí na nádvoří Yo Yo
Band, slaví 45 let na scéně
Městské informační centrum Holešov zahájilo předprodej vstupenek na koncert
Yo Yo Bandu, který 28. srpna v 19.30 hodin vystoupí na zámeckém nádvoří. Vstupenky
v předprodeji koupíte za 280 Kč, na místě pak za 350 Kč.
Yo Yo band založili Richard a Vladimír Tesaříkovi v roce 1975 jako vokální kvarteto
orientující se na černošský spirituál, soul a gospel. Stali se tak průkopníky tohoto hudebního žánru v tehdejším Československu. Zakládajícími členy byli také Ondřej Hejma
a Julius Novotný - Kuzma.
O 11 let později do kapely přichází hráč na konga Imran Musa Zangi. YoYo band
natáčí první LP Velbloud ten se má... a pořádá první „Reggae Party“ ve vyprodané pražské Lucerně. Vzápětí se band rozrůstá o dalšího hráče na konga a perkuse Honzu Manna
a o Jiřího Šímu (zpěv, tenorsaxofon a klávesy).
V roce 1993 přichází legendární deska „Karviná“, která se stává jedním z nejhranějších alb v českých médiích. O rok později je nominována ve čtyřech kategoriích české
Grammy a nakonec získává tři hlavní ceny - za skladbu (Rybitví).
9. června 2003 Yo Yo Band zasáhne krutá rána, po tragické nehodě umírá Vladimír
Tesařík. Bratr Richard vydává prohlášení, že skupina bude pokračovat v činnosti a za
Vladimíra nehledá náhradu. Roli kapelníka přebírá sám. První koncert po tragédii odehraje skupina tři týdny po Vladimírově smrti.
Letos Yo Yo Band slaví na českých pódiích 45 let působení, ne jinak tomu bude také
na srpnovém koncertě v Holešově.
Dana Podhajská

Holešov čeká jubilejní 20. ročník
Festivalu židovské kultury,
oslavy zahájil výstavou Polin – Židé v republice
mnoha národů
Polsko-litevský stát byl v 16.–18. století světovým centrem židovské vzdělanosti
a kultury. Výstava připravená ve spolupráci Polského institutu v Praze a Muzea dějin
polských Židů. Polin mapuje osudy židovské komunity na území „republiky mnoha národů“. Koná se v obřadní síni židovského hřbitova a je volně přístupná v rámci komentovaných prohlídek synagogy. Ty se konají vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin v každou celou hodinu (9 h, 10 h, 11 h…)
(dap)

XVIII. Letní iluze
25. 6. – 4. 10. 2020
Městské muzeum a galerie Holešov zve veřejnost na vernisáž osmnáctého ročníku tradiční výstavy obrazů, grafik, plastik, užitého umění, fotografií
a rukodělných výrobků nejen holešovských výtvarníků Letní iluze. Slavnostní
zahájení se koná 24. června v 17 hodin.
Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků
právě proto, že poskytují příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat. Tradičně představují pestrou nabídku umění od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotografie, malbu až po rukodělné
výrobky autorů nejen z Holešova. Letos se zapojili autoři také z Kroměříže,
Bystřice pod Hostýnem a Fryštáku. Na zámku bude vystavovat přes dvacet
výtvarníků.
Dana Podhajská

Prohlídkový okruh zámkem
se rozšířil o hvězdárnu
Prohlídkový okruh holešovským zámkem se od letošní sezony rozšířil o hvězdárnu.
Veřejnost si prohlédne interiér s funkčním dalekohledem a s průvodcem si vyzkouší
ovládání střechy uzpůsobené pro pozorování denní i noční oblohy. Časy prohlídek zámku s hvězdárnou jsou od úterý do neděle vždy v 10, 13 a 15 hodin.
Hvězdárna stojí v zámeckém parku, v místě zvaném „Růžová zahrada“. Původně
se jednalo o čínský pavilon - altánek postavený zřejmě v první polovině 18. století během rekonstrukce zahrady za Františka Antonína z Rottalu. Na konci druhé poloviny
19. století si Wrbnové vedle něj postavili bazén. Pavilon se stal převlékárnou a zázemí
pro koupání. O původu objektu však nelze dohledat kýžené informace. Wrbnové likvidovali rottalovský archiv velmi důkladně, proto se dnes již nedozvíme, kdo byl architektem či kdy byl altánek postavený.
Historie hvězdárny jako takové sahá do padesátých let 20. století. Altánek byl po
znárodnění uzpůsoben potřebám astronomického kroužku, který vznikl v roce 1949 na
místním gymnáziu, a přejmenován na Lidovou hvězdárnu Holešov.
Samotná stavba hvězdárny začala 1. července 1957. O rok později se začaly vyrábět dalekohledy. Hlavní dvojdalekohled navrhli a součástky dodali Č. Šiller, B. Hofark
a V. Gajduška. Původní střechu nahradila v roce 1959 kopule, která je volně posazena na
ozubeném kole a pomocí elektromotoru se otáčí libovolným směrem. Hvězdárna byla
slavnostně otevřena 25. října 1959.
Po rozpadu astronomického kroužku v roce 1987 hvězdárna definitivně zanikla
a z vybavení nezbylo téměř nic. Hlavní dalekohled nebyl nalezen, malé dalekohledy
byly rozkradeny, knihy spáleny a o ostatním vybavení nejsou žádné zmínky. Objekt je
nicméně ve funkčním stavu včetně pozorovacího dalekohledu.
Dana Podhajská
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Zámecká kovárna v Holešově nabídne prázdninové ukázky
kovářské práce
Každý prázdninový pátek a sobotu od 9 do 12 a od 13
do 17 se můžete v zámecké kovárně v Holešově podívat na
práci kováře Stanislava Marconě. Ukázky se konají v rámci
pravidelných komentovaných prohlídek Malého muzea
kovářství a vyvrcholí koncem prázdnin.
Stanislav Marcoň pochází z Kašavy a v kovárně působí už od roku 2018. „Ukazuji tradiční kovářské operace, jak se kují základní věci jako je lístek, kovářský
hřebík nebo srdíčko, “ říká o své práci. Během letních
prázdnin se v kovárně zároveň stane průvodcem. Veřejnost seznamí s historií zemědělského kování, lidé si
prohlédnou i rozšířenou expozici dobových zemědělských nástrojů. Například jak vypadá a jak se vyrábí

podkova pro krávu. Malé děti si vyzkouší, jak těžké je
trefit se správně do kovadlinky.
Holešovská kovářská dílna včetně výhně a vybavení
je původní a je historicko-technickou památkou. Kovářská výheň je plně funkční, poháněná elektromotorem.
Zrekonstruovaný kovářský měch z roku 2016, který stojí
vedle ní, je pouze dekorací. Nicméně je zajímavým dobovým prvkem z druhé poloviny 19. století, který byl kdysi
nezbytnou výbavou každé kovárny. Původně stával na
půdě a přes potrubí vháněl vzduch do ohniště, aby udržoval výheň při vysokých teplotách. Fungoval ještě do první světové války. V roce 2018 přibyl v expozici vertikální
měch na pohon výhně z roku 1854. Městskému muzeu jej

věnovala rodina kovářského mistra z Jasenné na Zlínsku.
Aby mohl být převezen do Holešova, museli jej restaurátoři rozebrat na kousky, jednotlivé dřevěné kolíky opatrně
vytlačit a zase jej v dílně složit.
Dana Podhajská

TIP PRO VÁS
Malé muzeum kovářství připravilo společně s Ateliérem Sousedík - umělecké kovářství zbrusu novou
nabídku suvenýrů. Je libo praktický dárek? Vývrtka,
otvírák nebo keltský nůž na otevírání obálek? Nebo
zvolíte hrací kostku či podkovu pro štěstí? Koupíte
v kovárně a v Městském informačním centru Holešov.

Letní kino na zámeckém nádvoří: promítne pohádky
i české a světové filmy
Zámek Holešov přichází s novou letní aktivitou, od 30. června se nádvoří promění v letní kino. Během července
a srpna nabídne devět filmových večerů. Promítne pohádky, české komedie a filmy světové kinematografie.
Letní kino bude promítat vždy ve 21 hodin, vstupné je 80 Kč. Ve vybraných dnech, kdy budou na programu
pohádky (30. 6., 31. 7. a 27. 8.) také rodinné vstupné 2+2 za 200 Kč.
První představení na zahájení prázdnin bude 30. června ve 21 hodin Zakleté pírko, česká pohádka Zdeňka
Trošky. Prázdniny pak 31. srpna ukončí druhá česká pohádka Hodinářův učeň. Během léta se veřejnost může těšit
také na film, které v poslední době vstoupily do premiéry, například Příliš osobní známost a Vlastníci. V plánu je
však také romantický film Woodyho Allena Deštivý den v New Yorku. (dap)

Benefiční koncert na provoz zámecké
kašny s Big Bandem Josefa Hájka
Město Holešov čeká pátý ročník benefičního koncertu na podporu provozu zámecké kašny. Koná se v sobotu 27. června v 9.30 hodin na zámeckém nádvoří.
Akce vznikla ve spolupráci s Petrem Zacharem, holešovským rodákem žijícím
v Kanadě, který na provoz dominanty nádvoří přispívá již několik let. Prostřednictvím
dobrovolného vstupného se však mohou zapojit také občané a návštěvníci koncertu.
Pokladnička bude připravená u vstupu na nádvoří. Například loni bylo vybráno téměř
devět tisíc korun.
Big Band Josefa Hájka se sólisty Petrou Kuciánovou, Petrou Foltýnovou, Josefem
Vaverkou a Martinem Hejníkem zahraje známé i méně známé swingovky. Kapela se na
benefici podílí od prvního ročníku a stála u zrodu myšlenky. Městské kulturní středisko
Holešov srdečně zve veřejnost k účasti.
Dana Podhajská
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Seznamte se s ředitelem Městského kulturního střediska
Již dva měsíce vykonává svou funkci nový ředitel Městského kulturního
střediska pan Karel Adamík. Ve vedoucí
pozici není poprvé, vedl například hotel
v Luhačovicích a byl také generálním manažerem zlínského hokejového klubu. Jak
si v Holešově zvykl a jaké má plány, prozradil v krátkém rozhovoru.
Jaký byl pro Vás nástup do pozice ředitele kulturního střediska?
Díky situaci, která v té době nastala
všude ve světě, to byl nástup klidnější. Měl jsem čas si zvyknout na lidi i na
prostředí. O to horší pak bylo, že nastala
„překotná“ doba, kdy se musely věci řešit
rychle, abychom včas stihli vše připravit
a následně představit, co máme pro návštěvníky nachystané. Období to bylo
zajímavé, ale zároveň příjemné.
Jak velký je to skok od sportu ke
kultuře? Nebo je víceméně jedno,
jakou organizaci člověk řídí?
Máte pravdu, je to jedno. Člověk se
musí naučit produkt, ale stále je to práce
s lidmi, která mě baví, a troufám si říct, že
ve svém věku s ní mám již i nějaké zkušenosti. Skok to tedy až tak velký nebyl,
ale jsou tady jisté rozdíly. Už jen například v tom, že zdejší složení kolektivu
je převážně dámské, kdežto na zimním
stadionu tomu bylo přesně naopak.
Lišilo se Vaše očekávání od reality, která nastala?

Mohu říci, že jsem nebyl překvapený. To, co jsem plus mínus očekával, to se
zatím, pokud budu mluvit z historie dvou
měsíců, naplnilo.
Co plánujete dál k rozvoji Městského kulturního střediska? Čekají
nás velké změny?
Určitě bych nechtěl dělat závratné změny, co se týká toho, co je náplní
Městského kulturního střediska. Chci přinést pouze nový pohled. Drobné změny
v organizaci již nastaly. Hlavně ale budu
chtít udělat co nejvíc toho nejlepšího pro
Holešováky i další návštěvníky, kteří za
námi přijedou.
Jak se těšíte na hlavní turistickou sezonu, která se právě rozbíhá
nebo lépe řečeno, už se rozběhla?
Ano, už se rozběhla. A těším se na
ni moc. Zatím si myslím, že vše, co zde
probíhá, je v pořádku. Budeme se i nadále snažit držet krok a zvyšovat obrátky.
Rád bych navštívil všechny akce, nebo
alespoň většinu z těch, které na léto připravujeme.
Máte nějaký oblíbený žánr nebo
druh umění?
Nemám žádný vyhraněný styl. Rád
se podívám na výstavu, ať už jsou to fotografie nebo obrazy, mě to všechno baví.
Rád navštívím divadlo, vážnou hudbu
i další společenské události. Také v hudbě
si rád poslechnu téměř vše, jen jsem se

Zámek vystaví díla českého
ilustrátora Vojtěcha Kubašty
Výstava začne 16. července a bude trvat do 11. října. Představí práce výtvarníka,
který spolupracoval s Waltem Disneym. Vytvořil pro něj například prostorového Bambiho nebo Knihu džunglí.
Vojtěch Kubašta je ve světě uznáván jako
jeden z průkopníků prostorových knih. Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, věnoval se

nejprve knižní grafice, poté ilustraci dětských
knih, později sám navrhoval knihy prostorové.
Od roku 1953 spolupracoval s nakladatelstvím
Artia, jeho prostorové knihy byly určeny především na vývoz do zahraničí, celkově byly
přeloženy do sedmatřiceti jazyků. Jen některé
z nich vyšly i česky (např. O červené Karkulce),
většina z nich až po roce 1989. (dap)

MKS Holešov nabízí trička a magnetky se symboly Holešova a výstavy Poznávej se.
Koupíte v informačním centru a v obchůdku výstavy. Cena magnetky je 40 Kč, cena
triček v dětské velikosti 152 (XS) a v UNI velikosti M a L je 195 Kč.
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tedy poslední dobou propracoval přes
rockovou hudbu až k metalu. Je to jako
s vínem, víno chutná, když je dobré. S hudbou je to obdobné, rád si poslechnu to, co
je dobré, a je jedno, jaký je to žánr. Líbí se
mi muzika, která má energii a šlape.
Je také známo, že jste velký
sportovec. Který sport je ten Váš
nejoblíbenější?
Nyní už je to úměrně věku. Občas
se snažím si zahrát i ten hokej, ale spíše
jezdím na kole, rád lyžuju, hraju tenis,
baví mě plavání, a vlastně všechno. Jsem
vyučený učitel tělocviku a sport mám
i v genech.
Jaké si kladete pracovní cíle,
čeho byste chtěl v Holešově dosáhnout?

Myslím, že to není otázka jen Městského kulturního střediska, ani Holešova
samotného. Je to spíše minimálně na
úrovni mikroregionu nebo regionu. Chtěl
bych spolupracovat a pomáhat vytvářet
dobré povědomí o celém našem okolí.
Rád bych, aby návštěvník věděl, že tady
není jenom zámek nebo jenom Hostýn
nebo jenom Rusava, ale že se to dá vše
spojit dohromady, a že tady může člověk strávit příjemný víkend nebo týden.
Destinační managament je v tomto
případě velmi důležitý. Já tady nevěřím
na nějakou konkurenci, tady je stěžejní
spolupráce.
Co se Vám líbí v Holešově? Na co
byste se jako turista nechal nalákat?
Já bych se určitě nechal nalákat na
zámek a zámeckou zahradu. To je něco,
co je unikátní široko daleko. Mám rád
zeleň a líbí se mi, když je město propojeno také s přírodou. Holešov se mi líbí
také svou velikostí. A i lidé jsou tady příjemní, zatím jsem se nesetkal s nikým,
s kým bych se nedomluvil. Jednání s lidmi
v Holešově plynule přechází do přátelské
roviny a věřím, že to tak i zůstane.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a příznivou turistickou sezonu.
Hana Helsnerová

J. Buxbaum Život zbožných Židů
Fotograf Jindřich Buxbaum vystaví
v Holešově snímky zbožných Židů v Holešově a v ukrajinské Umani. Výstava 21.
července zahájí letošní Festival židovské
kultury Ha-Makom. Koná se na chodbách
prvního patra zámku do 6. září. Je volně
přístupná.
Jindřich Buxbaum vystavuje v Holešově pravidelně, letos však představí
výběr z fotografií, které v létě vydá v knize
Sedmero požehnání. Vybral snímky, na
kterých zdokumentoval vzpomínky lidí
na významné židovské chasidy v rámci
jahzeitu, tedy výročí jejich úmrtí. Zachytil
tyto emoce v různých evropských městech,
na zámku však vystaví kolekci 25 velkoformátových fotek pořízených na židovském
hřbitově v Holešově a na Ukrajině.
„Jahrzeit jsou velké emoce. Touha
a víra v Boha je opravdová. Chtěl jsem to
zachytit a připomenout společnosti komunitu, která tady stále je,“ vysvětlil Jindřich
Buxbaum, který jako první toto téma zachytil fotoaparátem.

V Holešově představí i zmíněnou knihu Sedmero požehnání. Setkání se uskuteční v den zahájení festivalu i výstavy.
Podrobnějí informaci budou zveřejněny
před festivalem na webových stránkách
MKS Holešov a města Holešov.
Dana Podhajská

Přebal nové knihy J. Buxbauma Sedmero
požehnání, kterou v rámci FŽK 21. 7. představí v Holešově.

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Adriana Stoklasová – Holešov, č Dobrotice
Milan Murín – Žeranovice
Eva Matuchová – Holešov
Jaromír Růžička – Holešov

Kamila Mocková – Holešov
Karel Ventúra – Holešov
Veronika Panáčková – Otrokovice
Pavel Andrýsek – Žeranovice

Radka Kadlčáková – Kostelany
David Koryčan – Zlín

Petra Chovanečková – Ludslavice
Radomír Kojecký – Ludslavice

Monika Vyhlídalová – Zlín
Pavel Března – Zlín

ÚMRTÍ
Jaroslav Stoklásek – Holešov
Hana Hrbáčová – Holešov
Vojtěch Cséfalvay – Holešov
Marie Prusenovská – Holešov
Ondrej Smidák – Holešov
Antonín Kučera – Holešov
Josef Hradil – Holešov

Hana Halámková – Holešov
Vasyl Solokha – Holešov
Lucie Rosincová – Prusinovice
Petr Pumprla – Prusinovice
Leona Karásková – Prusinovice
Tomáš Kazda – Jinačovice

Jarmila Medková – matrika

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města Holešova za poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na poskytování sociálních služeb v roce
2020. Konkrétně se jedná o částku 700 000 Kč pro Charitní pečovatelskou službu,
78 955 Kč pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 64 215 Kč pro Nízkoprahový klub Coolna. Děkujeme.		
Charita Holešov

Jan Sarkander – legenda a život
Kritické vyjádření paní Ludmily
Hřebenové – Štaudnerové v květnovém
Holešovsku k článku ing. Karla Bartoška,
seznamujícího čtenáře letošního dubnového čísla Holešovska s nově vydanou
obsáhlou monografií o světci - někdejším
holešovském faráři sv. Janu Sarkandrovi,
mě přimělo k tomu, abych zde připomněl
několik myšlenek našeho předního historika a dlouholetého evropsky uznávaného
odborníka na dějiny Moravy Josefa Války,
na kterého se paní Štaudnerová odvolává:
„Tragický příběh katolického kněze
Jana Sarkandera se odehrával v době tzv.
´náboženských válek´, kdy konfese plnily
také funkci ideového základu politických
seskupení. Je však třeba vědět, že i v této
době působili v katolickém i evangelickém
táboře lidé, kteří konfesionalizaci a politizaci víry odmítali a usilovali o smíření cestou
kompromisu. Byli to zejména humanisté
a ´politikové´, jejichž myšlenkovým a náboženským východiskem bylo ´nadkonfesijní
křesťanství´. V Čechách a na Moravě ovládali právě tito ´politikové´obou stran v 2. pol.
15. a v 16 století situaci a uzákonili koexistenci různých vyznání. Na přelomu 16/17.
století tato situace končí a vše spěje nezadržitelně k velkému konfliktu třicetileté války.

Historie rozlišuje legendu a skutečný
život Jana Sarkandera. Pro poznání ´člověka´ Sarkandera je ovšem pramálo pramenů a zejména soudy o jeho ´charakteru´jsou vesměs hypotetické a jeho kritiky jsou
ahistorické a problematicky moralistní.
Sám se domnívám, že Jan Sarkander byl
katolický kněz, přesvědčený o oprávněnosti protireformace a působící na exponovaných místech náboženského zápasu.
Již v předbělohorské době se prosazovala
v Čechách a na Moravě obecná evropská
zásada ´cuius regio eius religio´(´čí vláda,
toho náboženství´). Při jejím uplatňování
se také vycházelo z patronátního práva
vrchností nad kostely. Katolické vrchnosti
dosazovaly na fary svých kostelů katolické
kněze a podporovaly misie. Evangelíci se
dostávali do defenzívy a pokusili se zastavit postup katolicismu spojeného s panovnickou mocí povstáním proti vládě.“ /.../
Proces proti Sarkanderovi byl politický, ale jako všechno v této době měl
náboženskou dimenzi. Podezření, že byl
zapleten do lisovčíků, bylo oprávněné
a mučení byl při výsleších podroben
v rámci dobových právních norem jako
člověk podezřelý ´z vlastizrady´. Proces
také mířil, jak ukázal Fr. Hrubý, proti

Srdečné blahopřání
Dne 18. 6. oslavila 95. narozeniny
naše maminka, babička Věra Zapletalová z Holešova. K významnému jubileu
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody.
Syn Jan s manželkou Marií
a vnoučata Lucie a Petr.
Máme Tě rádi!

Charita Holešov ukončila výpůjčku
prostor
Na konci dubna ukončila Charita Holešov dlouholetou výpůjčku prostor
v Domě zvláštního určení na ul. Havlíčkova 1134 a 1136, Holešov. Tyto prostory
využívala pro zázemí Charitní pečovatelské služby. Jednalo se o prostory střediska
osobní hygieny, prádelnu, sušárnu a kancelář pečovatelek. Charitní pečovatelská
služba teď bude mít již jen jedno kontaktní místo, které je zároveň sídlem služby
v Domě zvláštního určení na ul. Novosady 1597, Holešov. Z provozního a organizačního hlediska to bude pro službu vhodnější.
Charita Holešov tímto děkuje představitelům města Holešova za dlouhodobou
bezplatnou výpůjčku těchto prostor a jednateli Technických služeb Holešov panu
Liboru Liškovi, za vstřícnost při vyvezení nepotřebného vybavení do odpadového
centra. Děkuji všem zaměstnancům holešovské Charity, kteří se podíleli na vystěhování vypůjčených prostor.
Mgr. Milan Jelínek, Charita Holešov

Sarkanderovu pánu, Ladislavu z Lobkovic na Holešově, bývalému katolickému
zemskému hejtmanovi. Sarkander odolal
všem stupňům mučení a je zřejmé, že
tím dokázal svou nevinu. Tak chápala
výsledek i stavovská komise a nechala
Sarkandera zemřít v péči katolíků. Statečnost tohoto kněze během výslechů
a tortur musí vzbuzovat nejen soucit,
ale i úctu. Před majestátem jeho mučednické smrti jsou problematické soudy
o jeho ´charakteru´ malicherné. Zapomíná se také na to, že holešovští katolíci

zachránili před pogromem lisovčíků své
evangelické sousedy./.../
Neznám důvody současné kanonizace, příslušné dokumenty je jistě uvedou.
Snad působí vytrvalá úcta k Janu Sarkanderovi-mučedníkovi, která na mnoha místech Moravy, Slezska a Polska přetrvala
staletí, a patří v těchto zemích ke katolické
tradici. Kanonizace podle mého názoru
nemusí nikoho urážet, pokud nebude
spojována s dějinně-filozofickými dávno
překonanými polemikami a bude chápána
jako právo katolické církve dokončit tento
staletý kanonizační proces ve prospěch
statečného kněze a mučedníka a vyhovět
jeho ctitelům. Ti nechápali Sarkandera
jako pronásledovatele evangelíků, ale
jako ochránce a přímluvce u Boha v jejich
životních tísních“.
Vybráno z příspěvku Josefa Války Jan
Sarkander – legenda a život.Teologický
sborník 1/95, CDK Brno.
Cožpak není toto vyjádření největšího
znalce našich středověkých dějin tím nejlepším doporučením k tomu, aby se sv. Jan
Sarkander stal patronem Holešova?
Ing. František Rafaja
emeritní zastupitel města Holešova
zvolený ve třech volebních obdobích
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Holešov otevře Pamětní síň sv. Jana
Sarkandera, první návštěvníci
si ji prohlédnou poslední červnový víkend
Holešov otevře Pamětní síň sv. Jana Sarkandera, první návštěvníci se mohou přijít podívat poslední červnový víkend.
Unikátní stálá expozice vznikla ke 400. výročí mučednické smrti Jana Sarkandera a město
Holešov pro ni vybralo oratoř Filiálního kostela sv. Anny. Bude volně přístupná v rámci projektu volných prohlídek kostelů Otevřené brány, tedy od 1. června do 30. září vždy o víkendech
nebo předem po domluvě na telefonním čísle 606 410 819.
Ústředním motivem expozice je relikviář s ostatky Jana Sarkandera z 2. poloviny 19. století.
Vystaveny jsou také staré tisky dokumentující přímo život svatého a dobu, ve které žil. Prostor
zdobí dobové obrazy, církevní artefakty a pozornost návštěvníka připoutá také socha Jana Sarkandera, sbírkové předměty, které do stálé expozice zapůjčila Římskokatolická farnost Holešov
a Městské muzeum a galerie Holešov. Výstavu po obvodu stěn rámují doprovodné textové tabule
o životě Jana Sarkandera, návštěvníkům například přiblíží jeho kněžské působení nebo smrt. V září
v expozici ještě přibudou repliky mučících nástrojů, na kterých byl světec umučen. Pro Holešov je
vyrobí studenti bystřické nábytkářské a tovačovské řezbářské školy. S ohledem na uzavření středních škol nebylo možné práci pro město Holešov uskutečnit do termínu otevření pamětní síně.
Pamětní síň Jana Sarkandera koncepčně kombinuje vizuální a interaktivní prvky. Právě díky interaktivitě cílí na všechny věkové kategorie, aby téma bylo srozumitelné i dětem.
Na projektu spolupracovalo Městské muzeum a galerie v Holešově, Město Holešov a Římskokatolická farnost Holešov.
Dana Podhajská

Sledujte nás na webu a sociálních sítích

www.holesov.cz, www.facebook.com/holesov a také na instagramu
- město
#cityholesov
- zámek
#zamekholesovofficial
- MIC
#visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov

16. ročník
Setkání muzikantů
Rymice 2020
Program v neděli 28. června 2020 v areálu OÚ:
13.00 – 14.30
Miklovci
14.30 – 16.00
Svatobořáci
16.00 – 17.30
Miločanka
17.30 – 19.00
Šarovec
19.00 – 20.00
Losování tomboly		
20.00 – 24.00
Taneční zábava Miločanka
Uvádí Karel Hegner

Konkurs na ředitele/ředitelku školy v Rymicích
Starosta obce Rymice ve smyslu ustanovení § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje konkursní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola
a Mateřská škola Rymice, Okres Kroměříž se sídlem Rymice
39, 76901
Požadavky:
• splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon
činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
• znalost problematiky organizace, řízení a financování
ve školství a příslušných předpisů;
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Náležitosti písemné přihlášky:
• formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní
místo;
• jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
• datum narození uchazeče;
• místo trvalého pobytu uchazeče;
• korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).
K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo
úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom
a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek
k diplomu;

• doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka
praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
• strukturovaný profesní životopis;
• koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran A4);
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. 8. 2020. Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 29. 6. 2020 do 17 hodin
na adresu: Rymice 4, 76901 Holešov.
Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.
Ing. Martin Bartík, starosta obce

www.holesov.cz
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10 let od prodeje domu č. 24
Nouzový stav a zrušení všech kulturních akcí měl kupodivu i svá pozitiva, probírala jsem se starými dokumenty,
které se doma nashromáždily, a najednou na mne vykouklo
jedno výročí. Před 10 lety město Holešov prodalo objekt na
náměstí Dr. E. Beneše hokejistovi Romanu Čechmánkovi.
Dům čp. 24/35, o který se jedná, má bohatou historii.
Od poloviny 17. století byl domem hostinským. V roce 1890
se stal majetkem a sídlem firmy Heinricha Beera, obchodníka
s konfekcí, který nechal dům výrazně přestavět. Od obchodníka Beera jej v roce 1936 koupilo město Holešov a přestěhovalo sem úřadovny městské radnice. Sídlo městské samosprávy
zde zůstalo až do roku 1984. V zadním traktu byla i školka
a Státní okresní archiv, který vystřídalo městské muzeum. Expozice muzea byla přístupná veřejnosti až do prodeje budovy.
S tímto místem mám spojených 18 let života. V roce
1990 založil PaedDr. Jaromír Stratil soukromou školu.
První rok škola fungovala na Novosadech v prostorách
volnočasového střediska Duha. Další školní rok získal dr.
Stratil od města pronájem budovy č. 24. Přes prázdniny
s rodinou, přáteli, učiteli i žáky prostory upravil tak, aby zde
mohla škola fungovat. Málokdo si už pamatuje, že se zde
měli možnost vyučit kuchaři, číšníci, krejčové, kadeřnice
i truhláři. Pokračovat až k maturitě pak mohli v nástavbovém studiu. Úspěšně fungovala 4letá rodinná škola, bohužel ministerstvo školství změnilo dotační strategii a rodinné
školy v celé republice postupně zanikly. Několik let zde
bylo i pomaturitní denní studium - vyšší odborná škola. Asi
nejvíc žáků denního studia absolvovalo střední odbornou
školu – obory podnikání v oblasti obchodu a automobilové
dopravě. Stratilova škola byla známá ale také mezi dospě-

láky po celé Moravě. O sobotách si zde po 3 roky doplňovali
vědomosti, aby mohli odmaturovat. Řadu let jsme zde měli
i specializované třídy hasičů, škola zajistila vyučující všeobecných předmětů a odborné předměty učili jejich odborníci. Z příběhů na naší škole bych mohla klidně nabídnout
autorům filmu „Marečku, podejte mi pero“ řadu námětů na
další pokračování. Když se dospělák vrátí do školní lavice,
to se dějí věci! Ani denní studium nebylo samozřejmě jen
v lavicích. Do vzpomínek se mi vrací zážitky ze školních
výletů, stužkovacích večírků, nebo skvělých vánočních besídek.Škola byla řadu let aktivní součástí života ve městě,
žáci pomáhali městu s různými průzkumy, vidět byli v ulicích při veřejných sbírkách, např. Bílá pastelka, Světluška,
Květinový den. S většími akcemi pomáhali také TYMY apod.
Po rozhodnutí města o prodeji objektu č. 24 na jaře
2010, nastalo pro všechny náročné období, přijímací řízení do prvních ročníků se už nekonalo a bylo jasné, že škola

pomalu končí. V červnu 2010 jsme prostory na náměstí
museli vystěhovat. Opět pomáhali všichni, kdo měli ruce.
Na další dva roky byla výuka v budově za poštou a naposled
se stěhovala už jen jedna třída do budovy učiliště u nádraží.
Podle statistiky, kterou mi poskytl dr. Stratil, měla škola 4.645 úspěšných absolventů (první v roce 1993, poslední
v roce 2013). Za tuto dobu ve škole vyučovalo 73 učitelů –
interních i externích odborníků na specializace.
Současně se školou se odtud stěhovalo také městské
muzeum. To je sice na zámku, ale bohužel jen v depozitu
a doposud nemá stálou expozici.
Pokaždé, když jdu uličkou z náměstí kolem Slávie
a vidím ten nedostavěný, nevyužitý a chátrající objekt v samém centru města, který měl být skvělým podnikatelským
počinem pana Čechmánka, je mi hodně smutno.
Mgr. Milena Machálková,
bývalá učitelka odborných předmětů

Holešovské floristky na Děčínské
kotvě 2020
Abychom vyjádřili dík všem lidem nasazujícím životy v první linii, rozhodl Svaz květinářů a floristů ČR o uspořádání „virtuální“ Děčínské kotvy prostřednictvím fotografie
vytvořené práce na téma: Poděkování našemu integrovanému záchrannému systému,
vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a všem, kteří zůstali statečně
v první linii, abychom my mohli ve zdraví vázat kytice.
Za naše město se do tohoto mistrovství floristů ČR zapojily paní Renata Dvorníková
a žákyně 1.ZŠ Holešov Tereza Úlehlová, která se měla této soutěže účastnit osobně.
Jejich práce a práce ostatních soutěžících můžete vidět a zároveň ohodnotit do 5. 6.
2020 na "Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR na Facebooku"
Paní Renata Dvorníková pak svou soutěžní kyticí poděkovala holešovským hasičům
za jejich obětavou a náročnou práci v době pandemie.
Děkujeme oběma za krásnou práci a přejeme všem více radosti ze všeho kolem sebe.
Zahrádkáři Holešov
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O dávné i nedávné historii mlýnů vyprávěl pan Arnošt Pospíšil
Také ve městě Holešov se vše pomalu vrací do
normálu, a tak se i naše knihovna vrátila ke svým oblíbeným činnostem. Kromě toho, že pilně zajišťuje svým
čtenářům přísun čtiva, pořádá také zajímavé přednášky.
Tentokrát se veřejnost měla možnost dozvědět spoustu
informací o mlýnech a prohlédnout si k danému tématu
poutavé obrázkové materiály.
O dávné i nedávné historii mlýnů, o mletí obilí
a dalších zajímavostech přednášel pan mlynář a člen Vlastivědného kroužku Holešov pan Arnošt Pospíšil, díky kterému mimo jiné vyšel také 33. díl publikace Knihovničky

Holešovska s názvem Vodní mlýny při toku řeky Rusavy.
Při přednášce, která byla nazvána „Obrázkové putování
krajem mlýnů a pověstných krajánků“ bylo možné se
seznámit například s úplnými počátky mletí. Ne každý
třeba ví, že mlýnem byla nazývána všechna stavení, kde
se nacházela vodní kola. Ta ani nutně nemusela sloužit
k mletí obilí. Mlýny sloužily také k mletí kamenů, k výrobě olejů, k drcení koření, soli nebo dokonce kůry. Ta se
prý přidávala v období 1. sv. války, kdy lidé trpěli velkým
nedostatkem, do mouky. Pan Pospíšil svůj výklad prokládal vlastními vzpomínkami a vzpomínkami na vyprá-

vění svých rodičů. Velmi srozumitelně vysvětlil, na jakém
principu fungovaly různé technologie, a jaké pokroky se
během staletí udály. Představil různé principy a postupy
mletí a spoustu dalšího.
Není pochyb, že lidem tato aktivita chyběla, jelikož
se v této „přechodové“ době přednášky zúčastnily více
než dvě desítky posluchačů.
Děkujeme panu mlynáři za pozoruhodné vyprávění,
Městské knihovně a Vlastivědnému kroužku za zorganizování přednášky a všem zúčastněným za zájem.
Hana Helsnerová

Koncert Musicy Holešov a poděkování dobrovolníkům
Jako bájný pták Fénix z popela
tak (a doufejme že natrvalo) znovu povstala kulturní sezóna
v Holešově pro tříměsíční přestávce, vynucené koronavirovou katastrofou. V neděli 14. června se ve velkém, potemnělém (a to doslova, vypadl jistič a proto se koncertovalo
v příšeří) sále zámku uskutečnil odložený koncert XI. ročníku festivalu Musica Holešov, nazvaný Dialogy harfy, klavíru
a zpěvu, aneb souznění 270 strun a jednoho hlasu“. A nebyl
to jen tak obyčejný koncert. Holešováci, doslova vyhladovělí
po vynuceném kulturním půstu nejen zaplnili do posledního místečka velký sál, ale ještě se musely přidávat židle.
Koncert byl koncipován jako poděkování těm, kteří se nezištně a obětavě podíleli na zvládnutí pandemie v našem
městě – byli pozváni ti, kteří ihned po vyhlášení proticovidových opatření začali šít a rozdávat zpočátku zcela chybějící roušky, ve svých provozovnách velkoryse vařit a rozvážet
seniorům zdarma obědy, rozvážet ochranné a desinfekční
prostředky, starat se o seniory či hlídat děti. Samozřejmě se
nepodařilo vyhledat všechny obětavé pomocníky, kteří svou
skvělou službu často dělali anonymně. Ale na městě jsme si
řekli, že je lepší poděkovat alespoň těm, o kterých to víme,
než nepoděkovat nikomu. Ale poděkování a vděčnost města
samozřejmě patří všem. Dobrovolníci dostali u vchodu do
sálu děkovný list starosty města a ten při úvodní řeči znovu
všem (i těm, které se nepodařilo identifikovat) poděkoval.
Zhodnotil průběh koronavirové epidemie v našem městě
a vyzdvihl nejen úžasnou pomoc desítek lidí, spolků a institucí, ale i skvělou atmosféru, která napomohla tomu, že
Holešov prošel touto dramatickou kapitolou relativně dobře.
A poté už začal vlastní koncert harfy, klavíru a zpěvu.
Jak uvedl dramaturg festivalu Musica Holešov Karel Košárek, záměrem organizátorů bylo rovněž poděkovat – a to
pokud možno hravou, lehkou formou. Na programu proto
byly vesměs velmi melodické a populární skladby od B.
Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta až po jazzové „pecky“
Friedricha Guldy a Astora Piazzolly či slavná Je suis malade
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(v češtině nazpívaná M. Rottrovou „To mám tak ráda“) Alice
Dony. Zcela závratná byla zřejmě nejlepší světová harfistka
současnosti, Jana Boušková. Její, zcela lehce a mile podaný
výkon, snad ani nelze komentovat, i ti posluchači, kteří se
doposud s klasickou či jazzovou hudbou nikdy nesetkali,
museli při technických i hudebních zázracích, které z její
harfy zněly, jen lapat po dechu. A ať to byla pro sólovou
harfu upravená Smetanova Vltava či tvrdě jazzové, smršti
se podobající Piazzollovo Libertango, způsobila hra Jany
Bouškové naprosté okouzlení. Sopranistka Miroslava Časarová, mladá, půvabná a nadějná zpěvačka zase okouzlila
svým naprosto ojedinělým tvůrčím přístupem (ne nadarmo je členkou autorské RockOpery Praha). Absolutně „in“
poslání tohoto koncertu se ukázalo hned její první vystoupení – Miroslava Časarová přednesla Dvořákovu Rusalčinu
árii, ale na vlastní text, reflektující její pobyt na rodinném
statku během koronakrize, ostatně pod názvem „Koronárie
aneb Žalozpěv jedné operkyně“. Vtipný, chytrý a zábavný
text skvěle podané árie navíc mimořádně mile a půvabně
sama uvedla. O třetím sólistovi, klavírním virtuosu, Holešováku Karlu Košárkovi snad není třeba nic psát. Ale alespoň
malá poznámka – my, kteří jsme zvyklí na jeho mistrovské
podání klasických skladeb jsme zalapali po dechu při jeho
absolutně dynamickém, bravurním a přímo energií nadupaném provedení jazzových děl jak F. Guldy, tak A. Piazzolly.
Takže další z řady koncertů Musicy Holešov se vydařil
na jedničku s mnoha hvězdičkami a ještě bohatě naplnil i
svou sociální roli.
A pokud chceme najít nějakou skrvrnku, musíme tentokrát sáhnout do vlastních řad – během koncertu několikrát (a hodně dlouho) zvonily různým lidem mobilní telefony. Doufám, že se jednalo o starší občany, kteří při hudební
produkci vyzvánění svých mobilů neslyšeli. Ale stejně je to
ostuda a nutno ocenit všechny tři umělce, že na sobě nedali
vůbec nic znát, i když je to muselo strašně zlobit. O to větší
úctu si zasluhují!.		
Karel Bartošek

Upozornění
pro návštěvníky knihovny
Knihovna bude z důvodu plánované revize
knihovního fondu v době od 3. srpna do 14. srpna
uzavřena. Revize knihovního fondu je stanovena
Knihovním zákonem a tuto revizi je knihovna naší
velikosti (nad 100 000 knihovních jednotek) povinna provádět jednou za 10 let.
Čtenáři se mohou před zahájením revize předzásobit vyšším počtem knih, účtování sankčních
poplatků bude prodlouženo o dobu trvání revize.
Během průběhu samotné revize není možné knihy
půjčovat ani vracet.

www.holesov.cz
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Holešov dostal krásný dárek, pivovar opět slouží veřejnosti
Po několika letech se z chátrající budovy panského
pivovaru stalo nové centrum města, které občanům nabízí nejen možnost jít na poštu, ale také se dobře najíst,
ubytovat, osladit si život nebo se ostříhat. Vznikl nový
moderní a atraktivní multifunkční prostor.
Když už se slavnostně stříhají pásky, znamená to,
že je vše hotové a připravené k užívání. V případě pivovaru
v Holešově to platí stoprocentně, celý areál je vyšperkovaný do posledního detailu. Rezidence je jak designově, tak
funkčně velmi dobře koncipovaná, myslí na detaily a neopomíná odkaz na holešovskou historii. Hotelové pokoje
jsou vzdušné a prostorné, připomínkou historie je pak

výzdoba v podobě historických fotografií. Nechybí živé
květiny, nápadité osvětlení nebo třeba původní schodiště, které bylo v budově zachováno. Restaurace pak svou
stylizací a využitím kombinace dřeva a kovu budí velmi
moderní, avšak útulný dojem. U vchodu pak návštěvníky vítá obr Drásal, který se tak stává dominantou celého
prostoru. Zajímavostí je pak například speciální skleněná
plocha, na které jsou promítány opět historické fotografie
Holešova. Investor projektu pan Jiří Kaňa, získal ocenění
města Holešova za „Čin roku 2019“. Myšleno je tím zachování komína, který skýtá útočiště pro (letos velmi početnou) čapí rodinu.

Kromě přestřižení pásky u rezidence došlo začátkem
června také na slavnostní otevření a prohlídku pošty, která již funguje od 1. červnového dne. Návštěvníci areálu
pivovaru mají možnost zaparkovat na parkovišti, na které
je umožněn příjezd z ulice Masarykova i z ulice Partyzánská. Díky informačnímu displeji je vždy jasné, zda se na
parkovišti nacházejí volná místa, a kolik jich je.
Nezbývá než pozvat všechny, aby se přesvědčili na
vlastní kůži, jaký skvost nám zde vyrostl. Věříme, že iniciativa investora stavby pana Jiřího Kani se shledá s pozitivním přijetím a s povděkem za to, co bylo pro naše město
vykonáno. Děkujeme.
Hana Helsnerová

červen 2020 | 13

ŠKOLSTVÍ

Den dětí v MC Srdíčko
Všechny děti dnes slaví svátek, a tak se na mnoha
místech konají nejrůznější oslavy. Také Mateřské centrum Srdíčko si pro ty nejmenší připravilo hezkou slavnost, kdy děti plnily originální úkoly, naučily se něco
nového, mohly si zazpívat nebo vyrobit krásnou žabičku.
Byla připravena také takzvaná opičí dráha, a tak se děti
mohly všestranně "vyřádit". Za splnění všech úkolů pak
na všechny čekala krásná odměna v podobě ručně vyrobeného látkového mazlíčka.
Hana Helsnerová

Dětský den napodruhé vyšel skvěle
I když meteorologové i tentokrát strašili, že neděle 7. 6. bude bohatá na dešťové srážky, opět se naštěstí mýlili. Sluníčko hřálo "o sto šest" a po dešti nebylo
ani památky. Děti si tak konečně mohly užít už jednou
odloženou oslavu Dne dětí. V rozsáhlém prostoru zahrady bylo rozmístěno několik stanovišť, kde se děti
setkaly s mnoha pohádkovými bytostmi. Každoroční
návštěvníci si mohli všimnout, že oproti minulým

letům došlo k několika aktualizacím. Přibyli loupežníci, trpaslíci, vodníci získali samostatné stanoviště
a čertí rodinka se několikanásobně rozrostla. Všechny
pohádkové postavičky také zareagovaly na současnou
situaci, kdy bylo nutné dodržovat určitá opatření,
a tak byl celý Pohádkový les přizpůsoben bezkontaktní variantě. Nebylo to však na škodu. Zúčastněné děti
si to i tak náramně užily.

Májka byla slavnostně pokácena
I přes nevyzpytatelné počasí se v Holešově na náměstí Dr. E. Beneše uskutečnilo slavnostní kácení májky. Všechny zúčastněné během odpoledne těšila dechová hudba Hulíňané, pro děti byla připravena spousta zábavy včetně oblíbeného skákacího hradu, her
nebo trampolíny. Zájemci se mohli také svézt povozem taženým koňmi. Nechybělo bohaté
občerstvení a všeobecné veselí. Samotného aktu kácení májky se chopili odborníci, kteří do
rukou vzali ruční pilu „dvoumužnou“ a s přehledem poslali májku k zemi. Za několik málo
vteřin se k májce seběhly všechny přítomné děti a doslova z ní očesaly veškeré ozdoby.
Státní vlajka byla naštěstí uchráněna. Tímto byla naplněna tradice a lidé si užili příjemné,
i když větrné a chvilkami i deštivé odpoledne.
Hana Helsnerová
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Jako bonus se mohli všichni zájemci svézt v bryčce tažené koňmi nebo navštívit výstavu Poznávej se za
zvýhodněnou cenu. Všechny děti totiž měly v tento den
vstup na výstavu zdarma.
Pečliví organizátoři si zaslouží velké poděkování
za krásně připravenou kouzelnou procházku Pohádkovým lesem.
Hana Helsnerová

Pandemie končí, radio Kroměříž
během ní rozdalo tisíce roušek
Radio Kroměříž rozdalo mezi občany tisíce kusů roušek a to hlavně díky vám, kteří jste
své vlastnoručně vyrobené roušky pravidelně přinášeli k nám do studia. Takže po celé dva
měsíce, každý den, bylo u nás roušek dostatek.
Zájem o roušky byl od prvního dne obrovský, každý den k nám chodilo více a více
lidí a mnozí z nich už odpoledne museli odejít s prázdnou a vrátit se zase druhý den ráno,
kdy další hodné švadlenky přinesly roušky na doplnění stojanu. Zkrátka roušky ze stojanu
mizely opravdu rychlostí blesku.
Nakonec k nám do radia lidé nosili i přebytečné látky, které si pak švadlenky vyzvedaly
a z nich šily další nové a nové roušky.
Za zmínku určitě stojí taky speciální držáky na roušky. Těch se díky regionálnímu výrobci, který nám je dodal podařilo rozdat mezi občany několik stovek.
Roušky v době pandemie nebyly nikde k sehnání a ne každý si uměl roušku ušít, nebo
měl ve svém okolí někoho kdo by mu pomohl a přestože bylo povinné nosit roušku naprosto všude, i po dvou týdnech trvání nouzového stavu se stále našlo spoustu lidí, kteří tu svou
roušku neměli, nebo měli k dispozici pouze jediný kus.
Jsme moc rádi, že se na jednom z dosti frekventovaných míst v našem městě podařilo
zřídit rouškovník. V těchto dnech snad jako vzpomínka na celou situaci a dny předešlé visí
na našem stojanu poslední rouška.
Velký dík patří všem, co pomohli.

www.holesov.cz
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Republikové finále výtvarného Sedmikvítku proběhlo
v Holešově netradičně
Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná se
již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov
ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov.
Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více
než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před
„Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota
a zveřejnili jsme výsledkovou listinu. Bohužel další akce
jako např. slavnostní galavečer, dílny, atd. se už v předem
„připraveném formátu“ uskutečnit nemohly.
Doufáme, že výtvarné dílny a setkání s mladými
tvůrci proběhne na podzim 2020.

Výstava byla nachystána opět v naší galerii „Sklep“,
bohužel dva měsíce čekala na své první diváky, ale nakonec se přece jen dočkala !
Po znovuotevření TYMY 11. 5. jí postupně navštívilo
přes 500 účastníků, členů našich zájmových kroužků.
Slavnostní vyhodnocení jsme pak připravili přímo
na Den dětí pro děti z výtvarných a keramických kroužků
TYMY.
I když se tohoto setkání nemohli zúčastnit rodiče ani
hosté, přesto pro děti bylo toto setkání velmi příjemným
zážitkem. Získaly čestné uznání a diplomy a také pěkné
dárečky. Po slavnostním vyhodnocení se všichni přesunuli do výstavních prostor, kde si prohlédli vzájemně své

práce. Na závěr odpoledne si děti po skupinách vyrobily
v tvořivých dílničkách různé zajímavé výrobky a také vyzkoušely naši nově zrekonstruovanou výtvarnou dílnu.
Přestože bylo nutné dodržet spoustu hygienických opatření, tak to účastníkům akce nevadilo a i s rouškami na
tvářích si toto odpoledne užili.
Všem úspěšným mladým výtvarníkům blahopřejeme. Všem dětem, které se do soutěže zapojily děkujeme
a přejeme jim spoustu pěkných chvil při tvoření, malování
a kreslení.
Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.
Mgr. Vaclachová Jarmila
vedoucí PS, ředitelka SVČ Holešov
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Jak si zdokonalit angličtinu na 1. ZŠ
Jak všichni jistě víte, angličtina je světový jazyk, který nás přímo či nepřímo obklopuje a otvírá nám dveře do
světa nových příležitostí. V současné době je její znalost
spíše nutností než výhodou. Ať už anglický jazyk chceme
nebo potřebujeme využít při cestování či k získání dobré
práce v zahraničí, je nutné na něm pracovat a kultivovat
jej. Cesta ke zlepšení vede přes svědomité průběžné studium jazyka.
Od října poběží pro žáky 1. ZŠ přípravný výběrovýjazykový kurz na zkoušku Cambridge English: KeyforSchools (zkráceně KET forSchools). Cílem kurzu bude rozšíření jazykových znalostí žáků 7.- 8. tříd v oblasti slovní
zásoby, gramatiky, poslechu, mluveného a psaného projevu natolik, aby byli schopni úspěšně absolvovat písemnou i ústní část Cambridgeské zkoušky KET forSchools
a získat mezinárodně uznávaný certifikát s celoživotní
platností potvrzující jazykovou úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Cambridge English: KET forSchools je prvním krokem postoupení k vyšším úrovním Cambridgeských
zkoušek (PET pro úroveň B1, FCE pro úroveň B2, CAE pro
úroveň C1, CPE pro úroveň C2), které jsou oficiálně uznávané firmami a školami po celém světě. Cambridgeské
zkoušky důkladně a objektivně prověří vaši jazykovou
vybavenost a spolehlivě posoudí vaši pokročilost v jazyce. Primárně má zkouška podpořit zájem o cizí jazyk

a motivovat ke zlepšení. Výhodou je, že zájemci o studium na střední škole mohou obdržet v rámci přijímacího
řízení body za předložené jazykové certifikáty KET, PET
a FCE. Na vysokých školách mohou nahradit zápočet nebo
zkoušku. Zahraniční univerzity přímo vyžadují od uchazečů a zájemců o studium certifikát úrovně FCE nebo CAE.
Předpokládaná délka kurzu: 60 min/ 1 x týdně po
dobu dvou školních roků (vždy říjen až červen). Zdatní
žáci budou moci dělat zkoušku již po prvním roce.
Velikost skupiny: 6 – 12 žáků
Cena kurzu: nepřesáhne částku 5.000 Kč za jeden
školní rok (v září bude upřesněna dle počtu přijatých zájemců), učebnice a zkouška nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Koordinátorka a lektorka kurzu:
Mgr. Marcela Krumpolcová, DiS.: „Jsem vysokoškolsky vzdělaná a kvalifikovaná lektorka obecné i obchodní
angličtiny s dlouholetou pedagogickou praxí na střední
a vysoké škole. Žila jsem dva roky v Anglii, kde jsem studovala angličtinu. V rámci zaměstnání jsem působila na
zahraničních univerzitách (Anglie, Irsko, Polsko, Finsko).
Složila jsem Všeobecnou státní zkoušku z jazyka anglického, jsem majitelka Cambridgeských certifikátů FCE, CAE
a v neposlední řadě CPE, který potvrzuje dosaženou úroveň rodilé mluvčí. Vedu přípravné kurzy na Cambridgeské
certifikáty – KET, PET, FCE, CAE a BEC Vantage (zkouška
z obchodní angličtiny, ekvivalent FCE). Prošla jsem ško-

lením a certifikací zkoušek KET a PET. Neustále na sobě
pracuji a účastním se jazykových konferencí. Angličtina je
současně mým velkým koníčkem.“
Pro ty, kteří budou mít zájem o bližší informace, proběhne v září schůzka s lektorkou kurzu.
S poděkováním a pozdravem,
Mgr. Marcela Krumpolcová, DiS.

Velké změny na 1. Základní škole
Kdo procházel v posledních dvou měsících parkem
Smetanovy sady, nemohl si nepovšimnout ruchu kolem
1. Základní školy. Již druhý měsíc probíhá na škole velká
oprava fasády. Díky schválení této investice zřizovatelem
– Městem Holešov, který je současně investorem, provádí
firma Rapos kompletní opravu čelní fasády včetně výměny
klempířských prvků. Po mnoha letech se tedy tato nejstarší
vzdělávací budova v Holešově dočká nového kabátu. Jistě si
to zaslouží, protože se v jejích prostorách vyučuje velká část
dětí z Holešova a širokého okolí. Snad nám nebudou tyto
prostory malé, neboť zájem rodičů a žáků o naši školu neustále stoupá. Ve školním roce 2020 -21 budeme otevírat
3 první třídy a v šestém ročníku dokonce 5 tříd.
Pedagogové 1. ZŠ se snaží držet laťku vzdělávání
hodně vysoko.
Tradicí naší školy jsou na 2. stupni sportovní třídy,
které dosud nebyly nijak profilované a věnovaly se různým
sportovním odvětvím. Od příštího školního roku bude
nově sportovní třída zaměřena na atletiku, pro kterou je
v Holešově velmi dobré zázemí. Díky vynikajícímu trenérovi a současně našemu učiteli tělesné výchovy Jakubovi

Hřibovi jsou již nyní žáci velmi úspěšní na všech přeborech. Spolupracujeme samozřejmě i s dalšími holešovskými sportovními oddíly a ve výuce rozvíjíme i další sporty
jako je házená, florbal, volejbal nebo fotbal, což jsou tradiční úspěšné holešovské sporty.

Dalším tahákem jsou již tradičně třídy se zaměřením
na matematiku. Přestože ve společnosti panují různé názory na současnou výuku tohoto předmětu a stále není
jasné, jak to bude s maturitou, žáci základní školy se matematiky zřejmě nebojí, neboť počet přihlášených do této
třídy značně převyšuje kapacitní možnosti.
Nejen díky třídám s rozšířenou výukou je zájem
o vzdělávání na 1. ZŠ opravdu velký.
Další novinkou pro žáky jsou přípravné kurzy anglického jazyka na zkoušky s mezinárodním certifikátem.
O této nabídce uvádíme podrobnosti v samostatném článku.
Veškerá tato výuka by ovšem nebyla možná bez
kvalitních základů, které žáci získávají na 1. stupni.
A i tam se nám velmi daří. Příští rok otevíráme tři první třídy s menším počtem žáků, který umožní individuální přístup. V dnešní komplikované době už není možné pracovat
s kolektivem až 30 dětí, jako tomu bylo před lety. Děti jsou
dnes více nedočkavé, bezprostřední, aktivní a spontánní
než dříve. Proto tento krok vítají i rodiče našich žáků.
...a to vše nepochybně svědčí o dobrém jménu školy.

Velký úspěch žáka holešovského gymnázia v zeměpisné olympiádě
Ačkoli z rozhodnutí MŠMT byly všechny vědomostní soutěže až do konce školního roku zrušeny, organizační tým zeměpisné olympiády z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy se i přes nepříznivou situaci
s Covid - 19 rozhodl uspořádat krajské kolo mimořádně
on-line. Toho se zúčastnil také student holešovského
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gymnázia Adam Hlobil, vítěz okresního kola kategorie C.
V krajském kole museli žáci prokázat, že umějí pracovat
s digitálním atlasem, řešit praktické úlohy a v neposlední řadě, že mají také potřebné geografické znalosti.
Nutno podotknout, že si Adam v soutěži vedl skvěle
a jen jeden jediný bod ho dělil od vítězství. I tak vy-

bojoval krásné druhé místo, čímž si zajistil postup do
celostátního kola.
Adamovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. V celostátním kole, které proběhne koncem
června, mu všichni budeme držet pěsti!
David Čuřík

www.holesov.cz
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Budoucí prvňáčci 2. ZŠ na palubu!
Vstup do školy představuje důležitou etapu v životě
dítěte i rodičů. Brzy to čeká i naše budoucí prvňáčky. Ti
se vydají na dalekou a dobrodružnou plavbu první třídou.
Společně budou plout na stejné lodi a táhnout za jeden
provaz. Během školního roku procestují celý svět a navštíví
spoustu přístavů, ve kterých na ně budou čekat nové informace, vědomosti, dovednosti a zábava. Naučí se být
dobrým žákem a pro druhé i kamarádem. Cílem naší společné plavby bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého,
vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti. Odměnou nám budou nová přátelství, kouzelné zážitky a cenné
poklady, které budeme sbírat.
Na naší škole vytváříme pro děti takřka rodinné prostředí, a to se odráží i na způsobu výuky a vzájemné spolupráci s ostatními třídami. Po celou dobu při nás budou stát
„Andělé strážní“ v podobě žáků deváté třídy, kteří budou
nad prvňáčky držet ochranná křídla.
A co nás bude čekat v závěru naší tajuplné cesty?
To bude překvapení...

Všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům přejeme krásné dny. Těšíme se na Vás všechny v září!
Mgr. Andrea Krejčí

Třída Světa vzdělání v 2. ZŠ Holešov
Naši nejmenší žáčci v 2. ZŠ Holešov mají za sebou
svůj první školní rok. A byl vskutku netradiční. Nejen
svým pojetím, ale i událostmi, které zasáhly celý svět.
Děti chodily do školy pouhých osm měsíců z deseti. Přes
všechny překážky, které jim byly nastoleny, zvládly výuku na dálku na výbornou.
Letošní prvňáčci byli rozděleni do dvou skupin.
Jedna ze skupin vznikla ve spolupráci se spolkem Svět
vzdělání, který umožňuje klasickou výuku doplnit nadstandardními vzdělávacími aktivitami.
Žáci tak mají 3 hodiny anglického jazyka týdně
a výuku s rodilým mluvčím. Angličtinu vyučujeme metodou WattsenglishWow. Děti mají díky poutavým videím,
chytlavým písničkám, básničkám a neustálé interakci anglický jazyk velmi rády. Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.
Dále hodinu osobnostního rozvoje, kde se žáci malými krůčky učí vycházet s druhými i se sebou samým.
Netradičním obohacením výuky je hodina logiky. Záleží
nám na tom, aby děti uměly uvažovat samostatně a nebály se prezentovat svá řešení.

Matematika se vyučuje prostřednictvím metody
Hejného. Žáci jsou vedeni k samostatnému přemýšlení.
Nečekají, až jim učitel nabídne postup či správný výsledek zadání. Navrhují vlastní řešení, což vede k rozvoji
komunikačních schopností a také spolupráce. A pokud
udělají chybu? Chybu chápeme jako přítele a tak jako
v životě – chybami se člověk učí.
Velké plus vidíme v tom, že se dvě skupiny našich
prvňáčků na výchovy spojují, a tím se utužují kamarádské vztahy.
„Kavárna pro rodiče“ Světa vzdělání je skvělou informační a zážitkovou aktivitou pro rodiče, kde si mohou
dospěláci na vlastní kůži osahat, co a jakým způsobem
se děti učí. Musím říci, že mnozí rodiče jsou překvapeni,
co vše jejich ratolesti dokáží zvládnout.
Děti ve třídě Světa vzdělání se proměnily na celý
školní rok v malé detektivy a snažily se všem věcem
přijít na kloub. Nutno říci, že se jim práce velmi dařila
ve všech předmětech. A co myslíte, že naše prvňáčky
nejvíce baví? Sborem by vám odpověděli: „Matematika
a angličtina.“ Jsem přesvědčena, že je to právě díky čin-

nostnímu pojetí výuky, které v této třídě nabízíme. Děti
se nebojí říci svůj názor, nad věcmi přemýšlí, nepřijímají
je pouze pasivně. Zapojují se vždy s velkou vervou do
všech připravených aktivit.
Třída Světa vzdělání je úžasná volba pro všechny,
kteří chtějí nabídnout svým dětem nenásilnou pohodovou formou něco navíc.
Mgr. Kateřina Zacharová

Workshop ICT pro mateřské a základní školy
V rámci projektu MAP II ORP Holešov uskutečnil ve
dnech 19. a 20. května 2020 v prostorách Mateřské školy
Sluníčko jednodenní workshop s názvem „ICT pro mateřské a základní školy“. Zúčastnilo se ho celkem 21 učitelů
mateřských i základních škol z regionu.
Cílem workshopu bylo praktické seznámení se s funkcí tabletu, jeho nastavením, s funkcí aplikací Obchod Play,
synchronizací fotografií a řešením nejčastějších chyb.
Workshop splnil očekávání účastníků, což potvrzuje
hodnocení paní ředitelky Lanky Krčové z MŠ Sluníčko Holešov: „Školitel p. Jiří Kruliš nás provedl celým workshopem srozumitelně zejména s ohledem na IT začátečníky.

Trpělivě vše vysvětloval a odpovídal na otázky. Dověděli
jsme se, jak zakládat jednoduše portfolia, jakým způsobem si zjednodušit práci při tvorbě prezentací, podle
jakých kritérií vyhledávat vhodné a užitečné vzdělávací
aplikace.Velkým přínosem byla možnost všechno si prakticky vyzkoušet, případně individuálně konzultovat problémy související s využíváním IT techniky na pracovišti“.
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Krátký, ale úspěšný školní rok v ZUŠ F. X. Richtera Holešov
Žáci holešovské ZUŠ se každoročně účastní mnoha
regionálních, národních a mezinárodních uměleckých
soutěží. V tomto školním roce byly soutěže vlivem okolností přerušeny ve svém nejfrekventovanějším období,
kdy se několik soutěží zrušilo, u vícekolových soutěží
se pak nemohla uskutečnit krajská a celostátní kola,
ale i přesto mladí umělci nasbírali celou řadu významných
ocenění.
Mezinárodní písňová soutěž Bohuslava Martinů
Praha pro Barboru Gajdošovou v říjnu připravila 2. místo, Mezinárodní pěveckou soutěž v Olomouci již Barbora
Gajdošová vyhrála, a spolu s ní 1. místo v nižší kategorii
obsadila Anna Jakubíčková, 2. místo Tereza Mirynská,
a Adéla Jakubíčková si z této soutěže odvezla čestné uznání.
Národní soutěže Základních uměleckých škol vyhlašovaných MŠMT letos patřily smyčcovým nástrojům,
hře na kytaru a klavír. V okresním kole hře na kontrabas
1. místo obsadil Vojtěch Darmovzal, ve hře na violoncello v nejmladší kategorii Amálie Jurášková 1. místo, a ve
vyšších kategoriích Anna Marie Crháková 2. místo a Klára
Novotníčková 3. místo, ve hře na housle Aneta Brázdilová
3. místo a Anna Thlíková 3. místo. Neobyčejně úspěšné
bylo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, 1. místo
obsadili Jiří Konečný, Štěpánka Špirková, Izabela Dvorníková, Nikola Dvorníková, Kristýna Čmolíková, Stanislav
Špirka. 2. místo Terezie Doležalová, Jindřich Polák a 3.
místo Natálie Tobolíková, Petr Dědič, Karolína Novotná,

Matěj Tomeček a Adéla Matyášová. V komorní hře na kytaru pak vyhrálo duo Izabela a Nikola Dvorníková, a stejně
tak kytarové trio Terezie Doležalová, Štěpánka Špirková
a Nikol Mlčáková.
Národní soutěže ZUŠ měly letos patřit také výtvarníkům a mladým hercům, ale jako klavírní soutěže
se již uskutečnit nestihly. Výtvarníci holešovské ZUŠ
absolvovali Výtvarnou soutěž Příroda kolem nás, kde
z 3 251 zaslaných prací byli oceněni Adam Zachara 1. místo a Amálie Jurášková, Libuše Odstrčilíková, Nikol
Odstrčilíková a Radim Sklenář – čestné uznání. Úspěch
holešovští výtvarníci zaznamenali také na Mezinárodní
soutěži Lidice, Eliška Kučerová – Medaile Lidická růže,
Nikol Halašková, Kristýna Chytilová, Eliška Logajová,
David Macháček a Daniela Nedbalová – čestné uznání.
Z této prestižní soutěže si ZUŠ F. X. Richtera Holešov odvezla také Medaili škole za kolekci kombinovaných technik.
Holešovská ZUŠ se v tomto školním roce stala pro
některé také odrazovým můstkem k dalšímu uměleckému studiu. Úspěšní byli žáci při přijímacích zkouškách na
školách jako je Pražská konzervatoř, Konzervatoř Kroměříž, Střední umělecká škola Ostrava, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Střední škola designu
a módy Prostějov a další.
Všem žákům a pedagogům patří gratulace, rodičům
poděkování a poděkování také všem žákům a pedagogům,
kteří se na soutěže, které se již neuskutečnily, připravovali.

S uměním žáků holešovské ZUŠ se můžete setkávat
také o prázdninách, a to na zámecké výstavě sv. Jan Sarkander, nebo při koncertech Letní školy barokní hudby,
kde budou jako stipendisté vysláni úspěšní žáci hudebního oboru školy.
Mgr. Danuše Pospíšilová

Dětská hřiště jsou prioritou, ale problémem
V letošním roce předpokládá město Holešov investovat do vybudování dětských hřišť částku 1,6 milionu
korun. Další prostředky jsou směřovány do úprav těchto
zařízení či pravidelné údržby. V původním rozpočtu letošního roku byla stanovena o něco nižší částka, ale protože společnost Kaufland splnila dohodu a poskytla dar
1,5 mil. korun, mohlo město investici přehodnotit. Původně se mělo jednat o příspěvek společnosti v rámci její
holešovské investice na vybudování kruhové křižovatky
u gymnázia, ale město ji nakonec z časových důvodů
a po dohodě a spolupráci s Ředitelstvím silnic ZK a správci
sítí zrealizovalo vlastními náklady. Společnost si tedy nyní
podmínila poskytnutí příspěvku tím, že bude směřován
k veřejně prospěšným účelům. Z tohoto důvodu byly fi-

nance přemístěny právě do oblasti dětských hřišť a dřívější
částka se vrátila do rozpočtu k jiným účelům. Za splnění
dohody si bezesporu společnost Kaufland zaslouží poděkování, protože skutečně příprava stavby, která se nakonec v Holešově neuskuteční, nebyly až tak jednoduché.
Město letos už vybudovalo dětské hřiště s novým
a velice dobrým pryžovým povrchem v ulici Havlíčkova,
v těchto dnech bude zahájeno vybudování dětského hřiště
ve Všetulích v lokalitě u pálenice („Pechovo“) a připravuje
se vybudování hřiště v Dobroticích.
Ale; dětská hřiště jsou velmi důležitým prvkem
v rámci občanské vybavenosti veřejných prostranství. Dochází však k případům, že chování dětí a především těch
větších vede k tomu, že jsou tato zařízení poškozována.

A také se stává, že se děti na hřištích chovají hlučně nebo
svým jednáním – házení kamínků apod. – obtěžují okolí.
Jedná se především o nové hřiště, které bylo vybudováno
na Novosadech u jednoho z monobloků (mimochodem
doprovázené různě zaměřenými peticemi). Pokud tedy
nebudou rodiče dbát o pořádek na dětských hřištích
a v jejich okolí, bude nuceno město realizovat některá
opatření tak, aby obyvatelé dotčených lokalit měli zajištěn
klid pro bydlení a nebyl ničen společný městský majetek.
Tato výzva má smysl právě pro letní období a celkově tento
čas, protože různá opatření nechávají děti doma mnohdy s
minimálním využitím jejich volného času.
Rudolf Seifert

I když jsme nevařili, práce na Ústřední školní jídelně Holešov bylo dost
Z důvodu karantény způsobené koronavirem, byla ze
dne na den uzavřena také Ústřední školní jídelna Holešov.
Proto, že nebylo jasné, jak se bude dále vyvíjet karanténa
a dál probíhat školní rok, oslovili jsme řemeslníky domluvené na dobu prázdnin, zda by nemohli požadovanou
práci provést již v době odstávky. Měli jsme to štěstí,
že si na nás udělali čas a pomohli nám i letos vylepšit
prostředí jídelny. Ani zaměstnanci nezaháleli a významně
se podíleli na úpravě dvora, kde je nyní parkové prostředí
s lavičkami a zámkovou dlažbou. Pro strávníky se namontovaly stojany na kola, opravila se poškozená venkovní fasáda, která se doplnila o naše identifikační údaje.

18 | holešovsko

V budově se vybudovala nová světlá kancelář pro administraci, dokončila oprava kanálových žlabů, výměna čtecího
zařízení výdejny, odstranění obložení a oprava omítky
v chodbě ústící na náměstí, dokončení výzdoby dolní
a horní jídelny. Bylo rekonstruováno osvětlení na varně
a výměna venkovních světel spojená z opravou osvětlení
na chodbách ve vstupu. Navíc se včas podařila oprava zatékající střechy a omítka stropu na schodišti, která hrozila
opadnutím. Hrozilo zde nebezpečí úrazu.
V budově jsme provedli nátěry všech dveří, prahů,
prahových přechodů, zábradlí a radiátorů. Vymalovala
se horní jídelna, chodby, kanceláře, varna a umývárny.

Přestěhoval se také archív ÚŠJ. Práce s úklidem a to nejen
v prostorách, kde pracovali řemeslníci, bylo dost a dost.
V posledním týdnu jsme připravili kuchyni, jídelnu, výdej
a další prostory podle požadavků hygieny, takže jsme mohli
bez problémů opětovně zahájit provoz od 25. 5. 2020.
Na veškeré práce, které vedly k zlepšení prostředí a zkvalitnění pracovní činnosti stály Ústřední školní jídelnu Holešov
přes 500 tisíc korun. To vše bylo placeno z vlastního rozpočtu. Věříme, že se tato práce odrazí ve spokojenosti strávníků
a také, že vynaložené prostředky Ústřední školní jídelny
Holešov pomohly některým firmám přežít nedobrovolnou
karanténu.
pracovníci ÚŠJ Holešov

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ČERVENEC
1. 7. 1985
2. 7. 1910
6. 7. 1945
7. 7. 1945

8. 7. 1910

8. 7. 1970

11. 7. 1915
23. 7. 1855
29. 7. 1920

Zemřel VESELÝ František, studoval holešovské gymnázium, překládal odbornou literaturu do ruštiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny a odborné texty především gumárenského průmyslu a plastických hmot. Vydal učebnici „Gumárenský průmysl a plastické hmoty“. Spolupracovník několika našich i zahraničních odborných časopisů.
(17. 9. 1920 ve Zlíně) – 35. výročí úmrtí
V Ludslavicích se narodil HRADIL Karel, sbormistr, hudební skladatel, pedagog, studoval na brněnské konzervatoři varhany a skladbu u prof. J. Kvapila a Z. Chalabaly. Zakladatel pěveckého sdružení „Foerster“ a ženského pěveckého sdružení „Krásnohorská“. Učil v Brně na konzervatoři, komponoval, upravoval lidové písně, složil „Vánoční mši
koledovou“. († 9. 9.1979 v Brně) – 110. výročí narození
Narodila se MATONOHOVÁ Vlasta, dcera zakladatele orchestru Josefa Matonohy. Studovala violoncello na konzervatoři v Kroměříži, pak byla členkou operního orchestru
divadla v Ústí nad Labem, poté Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech a nakonec přešla do Prahy. Spolupracovala s orchestrem Československého rozhlasu
a televize i s Filmovým symfonickým orchestrem, hrála také v komorních souborech. - 75. výročí narození
V Kroměříži zemřel MATULA Evžen, holešovský učitel a amatérský malíř. V roce 1891 se rodina přestěhovala do Roštění, kde byl jeho otec nadučitelem na dvojtřídní škole.
Od roku 1900 nastoupil E. Matula na holešovskou reálku a v letech 1904-1908 navštěvoval učitelský ústav. Po maturitě působil na škole ve Slušovicích, v roce 1910 byl přeložen
na chlapeckou školu do Holešova. V období první světové války byl 2. srpna 1914 odvelen na ruskou frontu, kde v listopadu 1914 padl do zajetí. Domů se vrátil až v srpnu roku
1920 a začal učit na obecné chlapecké škole, po roce byl přeložen na školu dívčí. 1. září 1930 byla v Holešově při této škole otevřena pomocná třída pro nenadané žáky a byl
pověřen vyučováním, když v roce 1926 složil odbornou zkoušku ze speciální pedagogiky. Od 1. února 1936 byla pro tyto žáky otevřena samostatná škola pomocná, kde se
stal řídícím učitelem a kde působil až do roku 1941. Byl činný i v jiných oblastech společenského a kulturního života města Holešova. Např. byl předsedou učitelské jednoty
Komenský, předsedou Okresního osvětového sboru, členem obecního zastupitelstva a členem městské rady. (*13.5.1889 Loučka u Vizovic)
V Holešově se narodila RŮŽIČKOVÁ Alena, členka divadelního odboru Sokola v Holešově. Pod vedením režiséra Františka Šrámka vytvořila řadu rolí. Po maturitě na holešovském gymnáziu (1929) odešla studovat herectví na pražskou Dramatickou konzervatoř. Souběžně studovala na pedagogické škole. Působila v činohře ostravského a pak
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, poté v Honzlově avantgardní scéně „D 99“ i v Uranii, za okupace se vrátila do rodného kraje. V Hranicích na Moravě se právě
zakládalo Beskydské divadlo, tam slavil její herecký kultivovaný projev velké úspěchy. Později zakotvila v brněnském Divadle bratří Mrštíků, kde působila 40 let. Na JAMU
vyučovala jevištní řeč a přednes melodramu. Byla aktivní vyznavačkou esperanta, které ovládala slovem i písmem. Stala se čestnou členkou Českého esperantského svazu za
kulturní zájmy. (†19. 7. 2003 v Brně) – 110. výročí narození
Zemřel KAJDOŠ Vladimír, brigádní generál československé armády, politik, historik a dějepisec. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a začal studovat filozofickou
fakultu UK. Po vypuknutí války byl povolán do rakouské armády. Na východní frontě zajat Rusy a internován. Od ledna 1917 příslušník Československých legií. Od roku 1938
náčelník hlavního štábu československé branné moci, za druhé republiky ministr železnic a ministr pošt a telegrafů. V prosinci 1939 odešel do penze. Vrátil se k nedokončenému studiu filologie. Z hebrejštiny do češtiny přeložil Starý zákon, který vyšel za spolupráce Vladimíra Šrámka v letech 1943-51 ve čtyřech dílech pod názvem „Písmo“.
Jeho „Dějiny obce Němčic“, „Dějiny písma“ a četné učebnice zůstaly v rukopise. Odstěhoval se do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se věnoval regionální historii. Jako pracovník
okresního archivu uspořádal archivní fondy, provedl soupisy starých tisků. Podílel se na založení městského muzea, pro které uspořádal herbář flóry z podhůří Beskyd.
(*21. 2. 1893 v Němčicích u Holešova) – 50. výročí úmrtí
Zemřel LINHART Rudolf, katolický kněz, básník, spisovatel, literární kritik, překladatel. Vystudoval teologickou fakultu, překládal z latiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny,
např. od Paula Bourgeta „Rozvod“ aj. Díla vydával pod pseudonymy: Ahasver, Em. Smutný (8. 12. 1883 v Lechoticích u Holešova) - 105. výročí úmrtí
Zemřel JANALÍK Vincenc, syn rymického sedláka, kněz. Spolupracoval s Františkem Sušilem. Psal venkovské povídky s mravoučnou tendencí „Katolické Náboženstwj prawé
utěssenj aneb ponaučugjcý truchloradjistná powjdka pro vlastenecké rodiče a milé djtky gegich“ a „Wěrná Roza aneb Wjtězstwj katolického náboženstwj“. (*21. 1. 1804
v Rymicích) – 165. výročí úmrtí
V Holešově se narodila MAJETIČOVÁ Libuše, propagátorka historie Holešova a okolí. Maturovala v roce 1939 na holešovském reálném gymnáziu. Pracovala nejprve jako kancelářská síla, pak byla telefonistka v Kolíně a v Holešově. Za války pomáhala partyzánské brigádě Jana Žižky. Za svou činnost obdržela v roce 1946 Československou vojenskou
medaili II. stupně. Po válce byla referentkou PaM a následně strojvedoucí u Českých drah. Po získání odborné kvalifikace se stala ředitelkou Městské knihovny v Holešově.
Uskutečnila řadu přednášek o pověstech Holešova a okolí. Podílela se na oslavách 700. let města Holešova, byla členkou kulturní a památkové komise. Jako členka Divadla
6. května v Holešově vytvořila mnoho úspěšných ochotnických rolí. († 23. 9. 1981) – 100. výročí narození

Vzpomínka
Dne 8. 6. 2020 zemřel holešovský rodák Jiří Richter (ročník 1962). Převážnou část svého dospělého života věnoval studiu a propagaci židovství. Ačkoliv byl„prostý dělník“, celoživotní zaměstnanec firmy Barum Otrokovice, získal samostudiem obrovské vzdělání v judaistice. Mimo jiné byl
odborníkem na překládání náhrobků na židovských hřbitovech. Byl předsedou Společnosti Olam
Judaica Holešov, která vznikla z jeho iniciativy a úzce spolupracovala s Židovskou obcí v Brně.
V roce 2000 založil a uspořádal v Holešově 1. ročník festivalu s názvem Týden židovské
kultury. Tento a dalších několik ročníků organizoval doslova „na koleně“ (směnný provoz ve
fabrice mu to rozhodně neulehčoval). Po zhruba pěti letech se rozběhla spolupráce s Městským kulturním střediskem Holešov a za svou záslužnou činnost byl Jirka Richter před několika
lety oceněn jako osobnost města Holešova. Po holešovském vzoru začaly vznikal židovské festivaly po celé republice. Primát ale patří Holešovu a Jiřímu Richterovi. TŽK byl pestrým koktejlem přednášek, hudby, zpěvu a tance. Jirkovi se podařilo pro účinkování získat celou řadu vyhlášených osobností z kulturní scény, tanečních a pěveckých souborů. Kdybych měla jmenovat
jednoho hosta, byl by to bezesporu Arnošt Lustig. Ten se stal jakýmsi patronem tohoto svátku
židovské kultury. Jezdil opakovaně a za minimální honorář. S Jirkou jednal dokonce o tom,
že by do Holešova přivezl Stevena Spielberga, protože se dobře znal s jeho maminkou. Smrt
pana Lustiga však tento projekt snů neumožnila realizovat. Stejně tak jako teď předčasná smrt
Jirky Richtera udělala škrt přes rozpočet všem jeho dalším plánům a ambicím.
Mgr. Marie Drechslerová
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Mladí rybáři v TYMY skládali zkoušky
Pátek 29. května byl velkým dnem pro mladé rybáře v SVČ TYMY Holešov. Tímto
dnem vyvrcholila celoroční činnost kroužku „Mladý rybář“. Celý rok se kluci pod vedením svých vedoucích Jiřího Navrátila a Stanislava Jaši poctivě připravovali k získání
rybářského lístku a možnosti tak chytat ryby.
Své znalosti museli chlapci prokázat před odbornou komisí, ve které zasedli kromě
jejich vedoucích také předseda rybářského svazu v Holešově pan Jindřich Průša.
Chlapci přistupovali ke zkouškám velmi zodpovědně. Svědčila o tom také nervozita, která se u některých projevovala před vstupem do zkušební místnosti.
Všichni nakonec zkoušky úspěšně zvládli a získali tak rybářský lístek a povolenku
k lovu. Klukům moc blahopřejeme a vedoucím děkujeme za jejich přípravu ke zkouškám.
Děkujeme také rybářskému svazu za spolupráci.
Přejeme všem mladým rybářům spoustu úlovků a krásných prožitků v přírodě při
chytání ryb a „Petrův zdar“!
Mgr. Jarmila Vaclachová

Nabídka kroužků 2020 - 2021
ATELIÉR TANCE, POHYBU A SPORTU
1. Trampolínky JUMPING
1.200,I. a II. pro kluky a holky 6-10 let, 11-14 let
2. Pompony (pro děti 6-15 let)
1.200,3. Společenský tanec
1.200,latinsko-americké, 7 - 15let
4. Společenský tanec
1.200,standardní, 7 - 15let
5. Taneční přípravka
1.200,latinsko-americké, standardní, 4 - 7let
6. Břišní tance dívky
1.200,orientální tance pro dívky od 8let
7. HIP-HOP
1.200,základy hip-hopu pro děti 10 - 14let
8. Fotbaloví benjamínci
1.200,základy fotbalu pro kluky i holky 3 - 6 let
9. Florbal I a II
1.200,děti 6 – 9 let, děti 10-15 let
10. Badminton děti od 8let
1.500,11. Zumbička pro děti od 6 let
1.200,12. Sportovní gymnastika
pro děti od 5 let, začátečníci i pokročilí
1.200,13. Babydance 1.
1.200,taneční výchova pro předškoláky
14. Babydance 2.
1.400,moderní tanec pro děti 7 – 10 let
15. Happydance
1.400,moderní tanec pro děti 11 – 13 let
16. Sundance pro děti 14 – 16 let
1.400,moderní tanec pro pokročilé
17. Parkour (děti od 9 let)
2.000,18. Parkour přípravka (děti od 7 let)
2.000,19. Cvičení pro žabky
1.500,dopolední cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let
20. Atletická přípravka
1.200,děti od 4 let
21. In-line brusle
1.200,22. Bowling I, II
10 lekcí 1.200,I.- začátečníci, II.- pokročilí
23. Plavání I, II.
10 lekcí/700,Od 5 let ,I – začátečníci, II - pokročilí
24. Lukostřelba
1.500,25. Eskymák – lyžařský a snowbordingový kurz
leden 2021 – MŠ a ZŠ
2.500,-
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ATELIÉR TVOŘIVÝ A DIVADELNÍ
1. Barvička (1 x 14 dnů)
keramika + výtvarka - rodiče s dětmi od 3 let
2. Paletka I., II.
výtvarka od 4 let, začátečníci i pokročilí
3. Kreativní tvoření
výtvarné i rukodělné dílny pro školáky
4. Základy keramické tvorby
pro kluky a holky od 5 let
5. Keramika pro pokročilé
užitá keramika, plastiky – do 18 let
6. Prostřeno (v ceně nejsou suroviny)
kurz vaření pro děti od 6 let
ATELIÉR HUDEBNÍ, JAZYKOVÝ
1. Zrníčko
hanácký folklorní soubor od 3let
2. Hra na KEYBOARD
hra na keyboard pro děti od 6 let
3. Zdravé pískání I, II
I. - od 4 let, II – od 6 let mírně pokročilí
4. Táborová kytara
pro začátečníky i mírně pokročilé od 8let
5. Konverzace v ruštině
pro děti, které si chtějí procvičit ruský jazyk
6. Anglická školička
základy angličtiny hrou pro děti od 4 let
7. Anglická konverzace s Aminou
8. Čtenářský kroužek
9. Dramatický kroužek

1.000,1.600,1.600,2.000,2.000,1.000,-

1000,1.500,1.200,1.000,1.000,1.000,1.400,600,1 000,-

ATELIÉR OBJEVŮ, PŘÍRODOVĚDY, TECHNIKY
1. Železniční modelář
800,pro chlapce od 8 let, modelová železnice
2. Mladý technik – debrujár
1.000,přírodní věda a taje trochu jinak,
děti od 6 let
3. Mladý kutil
1.200,Pro děti od 5 let
4. Mladý rybář I.,II.
1.000,5. Přírodovědně-turistický
1.000,6. Animáček
1.000,7. Kroužek robotiky od 9 let
1.500,8. Baby robotika od 5 let
1.500,-

9. Noční deskohraní
100,1x měsíčně, 100,- zápisné, 100 každé nocování
10. TM Klub (otevřený volnočasový klub)
200,11. DofE - EDIE od 14let
400,cena vévody z Edinburghu
12. Klub instruktorů od 14 let
100,příprava na vedení dětí (kroužky, tábory,…)
13. Mladý moderátor od 10 let
1 000,14. Doučování ( ČJ,M)
1 000,15. Filatelie – od 8 let
600,SVČ TYMY – PRACOVIŠTĚ PIVOVARSKÁ
1. Stolní tenis HOBÍCI
pro začátečníky 6 - 18 let
2. Stolní tenis PROFÍCI
pro pokročilé hráče od 8 let
3. Balet aneb základy klasického tance
základy baletu pro děti od 6 let
4. Pohybovka pro nejmenší
pohybová a taneční přípravka pro děti 3-6 let
5. Paletka
výtvarka od 4 let, začátečníci i pokročilí
6. Kreativní tvoření
výtvarné i rukodělné dílny pro školáky
KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ:
1. Keramické kurzy
Dle aktuální nabídky
2. Harmonizační cvičení s prvky jógy
A) dopolední pro seniory v SVČ – pondělí
B) podvečerní – Školní ulice – úterý
C) odpolední s Danou - Školní ulice -středa
D) večerní s Danou – Školní ulice – středa
3. Taiči na Pivovarské
4. Táborová kytara
pro začátečníky 1x za 14 dnů
5. Pilates
6. Anglická konverzace s Aminou
7. Anglická konv. pro dospělé
8. Jumping trampolínky
možnost jednotlivých lekcí za
9. Cvičení s vibračními kruhy
možnost jednotlivých lekcí za
10. Kalanetika s Ladou

1.000,1.000,1.000,1.000,1.600,1.600,-

1. 200,1.200,1.000,2.400,1.400,2.000 ,2.000,80,2.000,80,1.200,-

www.holesov.cz
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TYMY
PROVOZ ČERVENEC – SRPEN 2020:
Pondělí – pátek 7:00 – 16:30 hodin
Telefon kancelář: 573 39 69 28, 734 358 563
Telefon ředitelka: 734 358 562
Možnost pronájem tělocvičny:
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí
telefonní domluvy minimálně den předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
LÉTO S TYMY 2020
Všechny tábory dle nabídky máme připravené !!! Jsou
ještě poslední volná místa, info v kanceláři TYMY.
Možnost čerpání slevy na vybrané příměstské tábory
Sledujte nás na FB: TYMY Centrum a www.tymycentum.cz
Široká nabídka kroužků na školní rok 2020 – 2021
PŘIPRAVUJEME:
21. 8. – 30. 8. 2020 – IGRANE Makarská riviéra –
ozdravný pobyt s TYMY, bližší info v kanceláři TYMY
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím
kroužků,
rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci
a přejeme krásné prázdniny plné zážitků.
Naše velké poděkování patří také zřizovateli městu
Holešov za podporu naší činnosti
i v dobách koronaviru a nejen v nich.
Pracovníci SVČ – TYMY

V TYMY se předávalo „Srdce na dlani“
V letošním roce se konalo v Holešově již pošestnácté „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí
a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času –
TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas
oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků
atd. Mimořádná opatření ovlivnila také tuto anketu.
Bohužel na školách se tato anketa nestihla uskutečnit.
Proběhla pouze na přelomu února a března v SVČ TYMY.
Do ankety se zapojilo okolo 200 dětí z kroužků. Děti daly
hlasy celkem 12 pedagogům. Z toho nejvíce hlasů získala vedoucí tanečního oddělení Olga Pešková, vedoucí
kroužku Zrníčko a Jumping trampolíny Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních kroužků Martin Mazánek.
V pátek 5.6. se konala malá slavnost v čajírně TYMY,
kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní
listy a keramické srdce s kytičkou nejúspěšnějším pedagogům.
Chtěla bych poděkovat všem oceněným pedagogům za jejich práci, která bez lásky k dětem a srdce na
dlani nejde dělat. Jsem moc ráda, že také nečekané

události, které jsme všichni od března prožili, prověřily
všechny naše pracovníky – jak pedagogy tak i provozní.
Všichni tímto ne snadným obdobím prošli na jedničku.
Za to jim patří velký dík.
Věřím, že v příštím roce se do ankety Srdce na dlani zapojí také žáci základních a středních škol v našem
městě.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

Parkouristé otestovali nové workoutové hřiště
Během měsíce května „vyrostlo“ na zahradě SVČ
TYMY workoutové hřiště. Toto hřiště bude sloužit hlavně našim členům kroužků – parkour a sportovní gymnastiky. Hřiště také využijí účastníci městských táborů,
kterých v létě proběhne v areálu TYMY 25.
Věřím, že děti tuto novinku na naší zahradě přivítají
s nadšením, tak jako naši parkouristé, kteří otestovali
nové hřiště společně se svým vedoucím v rámci pátečního tréninku.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Holešovská stopa v procesu s Miladou Horákovou a spol.
V Československu v období 50. let proběhla řada politických procesů, ale tím, který dodnes nejvíce symbolizuje
komunistické pošlapání práva a spravedlnosti je proces
s Miladou Horákovou a spol. Letos od tohoto největšího
vykonstruovaného politického monstrprocesu uplynulo
70 let. Jako vzpomínku na tuto událost si nejprve dovolím
připomenout několik základních faktů.
Tzv. „proces s vedením záškodnického spiknutí proti
republice“ probíhal ve dnech 31. května až 8. června 1950
před Státním soudem v Praze. Jednalo se o první soudní
proces, který byl pečlivě řízen a připravován sovětskými
poradci. Zvrhlá režie celého procesu byla již při samotném výběru celkem 13 obviněných, kteří měli zastupovat
všechny domnělé nepřátele komunistického režimu. Na
lavici obžalovaných tak stanula značně nesourodá skupina
lidí různého přesvědčení, od katolíků, přes socialisty až po
levicové radikály. V předem sestaveném scénáři nechybělo přesné rozdělení rolí a dopředu byla rozhodnuta i výše
trestů. Vyřčeny byly nakonec čtyři tresty smrti (Milada
Horáková, Jan Buchal, Záviš Kalandra, Oldřich Pecl), padly
4 doživotí a dále pobyt za mřížemi v celkovém úhrnu 110
let. Na hlavní skupinu byly navázány desítky dalších následných procesů po celé republice.
Tyto vykonstruované rozsudky bohužel nejsou tím
nejodpornějším momentem celého procesu. Tím byla celá
propagandistická kampaň, která jej provázela a která svou
mohutností a propracovaností neměla dosud obdoby.
Vládnoucí režim se snažil vyvolat doslova pogromistickou
náladu a davovou hysterii. Vůle lidu měla být vyjadřována „spontánními“ rezolucemi, které ale byly řízeny podle
přesných instrukcí orgánů KSČ. Různá usnesení odsuzující
obžalované dostávaly za úkol podepisovat nejrůznější
pracovní kolektivy, masové organizace jako například

ROH, strany Národní fronty, ale dokonce i školní kolektivy, včetně žáků základních škol. Po skončení procesu bylo
spočítáno, že takových petic přišlo do Prahy celkem 6300.
V edici dokumentů nazvaném Žádáme trest smrti!
Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou
Horákovou a spol., kterou vydal v roce 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, se dovídáme, jakým způsobem se
na ní podílely stranické a státní orgány, tisk, rozhlas, film
a celá veřejnost.
Součástí této edice jsou i dvě drobné holešovské
stopy. Za prvé je zde publikována odsuzující rezoluce váženého pedagogického kolektivu jedné holešovské školy,
kterou zde nechci jmenovat. Ve výše uvedené publikaci,
která je dostupná i v naší městské knihovně, je odcitována
v úplnosti. Smyslem tohoto článku je naopak vyzdvihnout
a připomenout osobnost, která se k většině, která volala po krvi, nepřidala. Mezi několika málo občany, kteří
v nenávistné atmosféře našli odvahu a požádali prezidenta republiky, aby využil institutu milosti a zmírnil
rozsudky smrti, byl i František
Bala z Holešova, tehdy ředitel
holešovské Základní odborné pokračovací školy. Ten v telegramu
zaslaném prezidentské kanceláři
9. června 1950 napsal: „Prosím
učiňte Vy laskavě alespoň symbolické gesto. Jménem lidskosti
udělte milost alespoň odsouzené
ženě. Bůh, miliony spoluobčanů
i ostatní odsouzení budou Vám
za onen jediný život trvale žehnati.“ Ponechme stranou, jak
absurdní bylo žádat o něco tako-

vého hlavního strůjce komunistického teroru, kterým byl
tehdejší prezident Klement Gottwald. Morální význam
činu Františka Baly zůstává dodnes hodný připomínky!
Je pro totalitní režim příznačné, že se domácí autoři
těchto telegramů (žádostí o milost, podpory obžalovaných apod.) okamžitě dostali do hledáčku Státní bezpečnosti. Jak uvádí historici P. Koura a P. Kourová v archivu
bezpečnostních složek jsou u některých z nich zachovány
hodnocení, které na pisatele sestavovali informátoři Státní
bezpečnosti v místě jejich bydliště. Na Františka Balu se
takové posudky nezachovaly, ale podle známého autora
literatury faktu Miroslava Ivanova dostal František Bala
krátce po napsání tohoto telegramu výpověď z práce
a dlouho nemohl najít novou. Další údaje o životě statečného člověka Františka Baly nám bohužel chybí. Třeba tato
drobná připomínka přispěje k získání dalších zajímavých
informací.
Ondřej Machálek
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Každý může pomáhat… a to v jakékoliv době…
Koronavirové období pomalu odeznívá a nastal čas
vyhodnotit s odstupem i nadhledem dobu, kterou jsme
prožili každý jiným způsobem a s jinými důsledky. Kromě
aktuálních témat, věnovaných ekonomické bilanci škod,
ochraně zdravotníků či nástupu dětí do škol vyvstala
témata staronová: mezi ně bezesporu patří životní podmínky seniorů a handicapovaných osob v České republice
a jejich vnímání společností.		
Spolek Každý může pomáhat se během uplynulých
měsíců zapojil do řady „koronavirových“ aktivit: první
z nich byla roušková kampaň, v jejíž rámci ušily naše členky více než 700 ks roušek, které putovaly na různá místa:
díky aktivní spolupráci především s Městskou policií Holešov byly roušky postupně předávány policistům a strážníkům, seniorům - občanům Holešova, do nemocnic, do
obchodů a do Centra pro seniory Holešov.
Další podporu, tentokrát v podobě technického vybavení 3 počítačů Lenovo (včetně brašny a sluchátek)
a 3 tabletů v celkové hodnotě 62 253,- Kč věnoval náš
spolek ve spolupráci s dárcem, který vyjádřil přání zůstat
anonymním, holešovskému Centru pro seniory. Důvodem
byla aktuální potřeba místních klientů obnovit komunikaci s členy rodiny, kteří nemohli své příbuzné navštěvovat
- proto jsme po dohodě s vedením CpS nakoupili sestavu
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počítačů a tabletů, které byly na základě darovací smlouvy
předány ředitelce Centra pro potřebné klienty.
Příjemcem našeho dalšího daru, tentokrát finančního, byla již tradičně Michalka Láníková, holešovská dívenka, která řadu let bojuje s velmi těžkým onemocněním.
Rodičům Michalky byla v květnu předána částka 10 000,Kč, kterou věnovali členové spolku na nákup zdravotních
a rehabilitačních pomůcek.
Ráda bych poděkovala všem, kdož nám pomáhali
při zajištění materiálu či distribuci roušek a všem, jejichž
aktivní účast na „koronavirových“ aktivitách jsme vnímali
či jsme s nimi spolupracovali: ať už to byla Městská policie
Holešov v čele s Eduardem Dlhopolčekem, místní lékárny
a Petra Šandová, rouškové skupiny napříč Holešovem,
policisté, zdravotníci, prodavači a vůbec všichni ti, kteří se
nejrůznějším způsobem zapojili do jakýchkoliv činností.
Jako jednu z nejcennějších zkušeností z uplynulé
doby vnímám tu, která všem ukázala na množství aktivních občanů napříč generacemi či profesemi: svým aktivním a často i vtipným způsobem všichni přispěli k tomu,
že jsme nepříjemné období společně velmi úspěšně zvládli.
Mgr. Svatava Ságnerová
Předsedkyně spolku Každý může pomáhat

www.holesov.cz
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Lidka Polišenská z Třebětic se díky fotografování
setkala
Prázdniny
v Sokole Hole
a sportovní činnost do k
se spoustou zajímavých lidí
Třebětice - Lidka Polišenská je fotografka z Třebětic
u Hulína. Bez ní se neobejde spousta událostí ve Zlínském
kraji. Se svým fotoaparátem objíždí hlavně na Kroměřížsku a Holešovsku kulturní, společenské a také sportovní
akce. Spolupracuje s Městským kulturním střediskem
v Hulíně, Tymy Centrem Holešov, Tanečním Klubem Gradace Kroměříž, Domem kultury v Kroměříži, kroměřížským
Poradenským centrem pro sluchově postižené, některými
spolky, kapelami, hudebníky a sportovními kluby. Ráda
fotí venku. Vyhovuje jí, když má volnou ruku a může fotit,
co si sama vybere.
„Velmi mě lákají hudební kapely, zvlášť akční bubeníci. Nejraději mám fotky zachycující emoce, atmosféru,
co mají příběh. Ráda také fotím sporty, které jsem ještě před tím nikdy nefotila. A když se k tomu přidá ještě
zajímavé světlo, tak je to super. Naopak nerada fotím
v kostele. Připadá mi, že v tomto prostředí fotoaparát
ruší,“ rozpovídala se Lidka Polišenská.
S focením začala v roce 2008.
„Tenkrát mladší syn Daniel začal navštěvovat taneční
klub Gradace Kroměříž. Chodila jsem se dívat na taneční
soutěže a ty jsem také fotila. Můj koníček podpořil i manžel, který mi koupil první zrcadlovku. Později jel bratr
přezdívaný Kubrt závod horských kol a díky němu jsem
se dostala i ke sportu. Od té doby fotím víceméně všechno
kolem sportovních a kulturních akcí od závodů až po plesy.
Několikrát jsem zkusila i focení svatby. Jinak mě baví fotit
i krajinu a makro. Naopak nebaví mě pózovací fotky bez
děje. Portrét si také ráda vyfotím. Ale přirozený. Ono je
totiž rozdíl fotit třeba sportovce při běhu a fotit ho, když
mi bude pózovat. Nebo bubeníka když má paličky při koncertě nahoře, nebo když bude dělat, že hraje. To je opravdu
nesrovnatelné,“ vysvětluje Polišenská.
V životě se díky této profesi setkala se spoustou zajímavých lidí.
„Na nejcennější skalp ale ještě čekám. Nicméně velký
„ohlas“ měly fotky pádu cyklisty do vody a jeho následná
záchrana při extrémním závodu Bobr Cup v okolí Litovle.
Tenkrát se do vody vrhla spousta lidí. Mezi nimi i lékaři,
kteří ho úspěšně zachránili. Kdyby tato situace nedopadla dobře, tak bych fotky samozřejmě nezveřejnila. Paní,
co ho z vody vytáhla, díky mým fotkám dostala cenu fair
play od českého olympijského výboru. Cenná je i fotka
z koncertu Janka Ledeckého, kterou si pak Ledecký dal na
svůj instagram a facebook. To mě velmi potěšilo. Jednoho z nejznámějších českých zpěváků jsem fotila dvakrát.
V létě 2018 v Přerově a o rok později v Kroměříži. Fotila
jsem i spoustu dalších známých tváří. Ze zpěváků například ještě Michala Davida, Petera Nagyho, Jakuba Smolíka
a Lenku Filipovou. Z herců Václava Postráneckého, Martina
Zounara, Bohumila Klepla, Pavla Kříže, Tomáše Matonohu, Miloše Knora, Evu Holubovou, Simonu Stašovou,
Květu Fialovou. Ze sportovců Ironmana Petra Vabrouška,
biatlonistu Michala Krčmáře, nebo i olympijského vítěze
v cross country z roku 2012 v Londýně bikera Jaroslava
Kulhavého. Ve svém archivu mám i fotky cestovatele Jiřího
Kolbaby a faráře Zbygniewa Jana Czendlíka,“ pochlubila se
Polišenská.
Fotografka z Třebětic kolem sportu ráda fotí
závody, při kterých je příjemná atmosféra.

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-
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Přátelské setkání bývalý
„Proto jezdím fotografovat Kašavský kros pořádaný
místním Valachbajk Teamem. Mojí srdeční záležitostí je
prusinovická Rohálovská padesátka. Té jsem se v minulosti
i aktivně několikrát zúčastnila. Z kultury jsem si oblíbila
,,domácí“ hulínské akce a Slavnosti piva pod komínem
v Záhlinicích. Tam všude bývá také skvělá atmosféra. Líbí se
mi i pobyt na horách. V tomto prostředí ale mám fotoaparát jenom jako doplněk,“ svěřila se Lidka Polišenská.
Každé focení je pro ni něčím zajímavé.
„Trochu jiné to bylo při závodu 1000 mil, který jsem
fotila 5 dnů. Bikeři projížděli přes Hostýnské vrchy. Bylo to
loni v červenci. Tenkrát jsem měla GPS závodníků a tak jsem
přesně věděla, kde se pohybují. Byl to pro mě pohodový
relax v lese za krásného počasí. Rovněž focení Rohálovské
padesátky z vrtulníku, který měl sundané dveře, nebo strašidel v jejich strašidelném domě v Rymicích a závodu v běhu
v Boskovicích, při němž podél trati hrála cimbálovka, bylo
velkým zážitkem,“ zavzpomínala fotografka z Třebětic.
Polišenská se nejvíc odreaguje v přírodě při
turistice v lese. Momentálně i u nějaké dobré komedie v televizi, nebo u hudby. A pořád se udržuje
v dobré v kondici.
„Na základní škole jsem se věnovala běhu. Později
střelbě, lyžování, závodní kynologii a horským kolům.
K cyklistice mě přivedl bratr, který potřeboval ve Vinařské padesátce ve Znojmě v roce 2009 ženu do rodinného
týmu. V současném období reprezentuji OB Holešov v orientačním běhu. K němu mě dovedla sestra Dáša. V tomto
klubu navíc pomáhám v Přílepích s vedením kroužku Antonínu Peškovi. A v barvách týmu RBT Slimáci se každý rok
postavím na start bikemaratonu Hostýnská padesátka.
V ní jsem absolvovala všech 7. ročníků. K mým největším
sportovním úspěchům patří společně s Evou Kašíkovou
zisk dvou druhých míst v orientačním závodu horských kol
dvoučlenných družstev v Dřevohosticích a bronzová příčka
v amatérském závodu ve střelbě ze vzduchovky na Rusavě,“ prozradila Lidka Polišenská
Foto Polida, jak ji všichni znají, nechala nahlédnout i do svého nitra a soukromí.
„S manželem Richardem máme dva syny. Šestadvacetiletého Tomáše a osmnáctiletého Daniela. Bez podpory
celé rodiny a jejich trpělivosti bych fotografovat nemohla.
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A jak ji nepříjemný virus momentálně komplikuje pracovní život?
„Protože jsou zrušené všechny akce, tak jsem bez
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Zdraví je však přednější. Všechno se nyní
trochu zpomalilo.
Lidé ale mají naopak
čas věnovat se jiným
záležitostem. Já například poprvé v životě pekla rohlíky. No
v konečném výsledku
to byly spíš tyčinky,
Tel.: 603 447 040
ale snědly se,“ zakončila povídání Lidka
Polišenská.

o

T

Lubomír Hotař

n
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Uctění památky
bratra Tupého

Holešov nabízí možnost táboření na panské
louce i koupání ve venkovním koupališti

Poslední květnovou sobotu se seniorky Sokola Holešov
vydaly na Tesák a nedaleký vrch Kyčery k pamětní desce
před dvěma lety tragicky zesnulého náčelníka Župy hanácké ze Sokola Třebětice bratra Martina Tupého. Výstup na
Kyčeru je náročný, ale odměnou je krásný rozhled po okolí.
Přesto se dvojice našich seniorek vydala ještě na pěší túru
až na Rusavu.
Po nucené přestávce začínáme opět v Sokole s pravidelným pohybem a sportováním a můžeme tak přispívat
k udržování a posilování své kondice a zdravým životním stylem se bránit tomu, co tato doba přinesla do našeho života.
Alena Neradilová, TJ Sokol Holešov

Lidé, kteří budou letos putovat po krásách našeho
regionu, budou mít možnost se utábořit hned vedle holešovského zámeckého koupaliště na krásné rozlehlé louce.
Tuto možnost mohou využít turisté, kteří dorazí vozem, na
motorce či na kole, a budou chtít se svým stanem v Holešově přenocovat. Po příjezdu je nutné se přihlásit na pokladně
koupaliště, kde si návštěvník vyzvedne čip, díky kterému
bude umožněno využívat sanitární zařízení zámeckého
koupaliště. Za přísného dodržování požární bezpečnosti je
možné také užívat ohniště, která jsou již zřízená a schválená
provozovatelem. Samozřejmě v případě vyhlášení zvýšeného nebezpečí lesních požárů platí úplný zákaz rozdělávání

ohně, včetně přenosných grilů, apod. Tábořiště na panské
louce bude v provozu v období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
Zámecké koupaliště Holešov se nachází v krásném
prostředí zámeckého parku, kde jsou vzrostlé staleté duby,
zámecká zahrada je vhodná pro procházky a nyní nově také
pro táboření. V blízkosti areálu se nachází parkoviště. Koupaliště je však dobře dostupné i na kole - kolem areálu vede
cyklistická stezka. Vybavení koupaliště disponuje 50 m plaveckým bazénem s hloubkou od 1,2 m do 1,8 m se dvěma
skluzavkami, dětským bazénem s maximální hloubkou
60 cm, plážovým volejbalem, nohejbalem, dětským koutkem, občerstvením a možností připojení na WiFi.

„Výšlap na Lysinu 2020“ úspěšně za námi
V sobotu 30. května se uskutečnil již pátý ročník Výšlapu na Lysinu, kterého se zúčastnil rekordní počet vyznavačů turistiky(73). Po dosažení nejvyššího bodu této dominanty Holešovska (598m) jsme si na rozcestí pod Lysinou
opekli špekáčky a v dobré náladě pokračovali směrem zpět,
na výletiště do Dobrotic. Trasu cca 14km zvládli všichni na
jedničku. V místním areálu na nás již čekal záložní tým
s výborným gulášem a doprovodným programem pro děti
(jízda na poníkovi, malování na obličej, bublifuk). Tímto
bychom chtěli poděkovat všem co se podíleli na organizaci
této skvělé akce, Osadnímu výboru a dobrovolným hasičům
Dobrotice za finanční podporu a v příštím roce se na Vás
opět těšíme.
Turisté z Dobrotic
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Den dětí s atletikou byl super!
V pondělí 1. června probíhal na téměř 200 místech
v celé ČR unikátní projekt Českého atletického svazu
"Spolu na startu". Atletika Holešov se do této akce zapojila hned dvěma závody. Dopoledne poměřili své síly
zkušenější závodníci v trojskoku, hodu oštěpem a vrhu
koulí. Odpoledne se pak neslo v duchu podtitulu "Den
dětí s atletikou" - vypsané disciplíny patřily kategoriím
atletických přípravek a mladšího a staršího žactva. Celý

den se nesl v duchu kvalitních sportovních výkonů,
vzájemného povzbuzování a hecování se, a především
radosti z toho, že se atleti zase sešli SPOLU NA STARTU!
Nejhodnotnější výkon celodenního soupeření stovky
závodníků předvedla v pětiboji mladších žákyň Vendula Miková. Svým bodovým ziskem se stala jednou
z adeptek na boj o medaili na červencovém Mistrovství
ČR ve vícebojích. Velké poděkování za účast, přístup

a předvedené výkony si zaslouží všichni aktivní účastníci
obou závodů. Speciální poděkování patří všem rozhodčím a dalším pomocníkům, a stejně tak divákům a podporovatelům svých želízek v ohni. Závěrem díky všem
- byl to super den!
za tým Atletiky Holešov
Jakub Hřib

Téměř nová sokolovna
i letních měsíců ke sportování. Informace jsou průběžně
zveřejňovány v propagační skříňce na Sokolském domě.
Cvičení karate a Tai-či využívalo příznivého počasí a za
dodržování stanovených hygienických podmínek se cvičení odbývalo v přírodě. Žactvo také absolvovalo cvičební hodinu na hřišti mimo tělocvičnu.
V sobotu 20. 6. 2020 byl oficiálně zahájen provoz
v téměř nové sokolovně s ukázkami jednotlivých oddílů.
Ukončen byl posezením na hřišti u sokolovny s tradičním
opékáním špekáčků.

Poslední týden v květnu se začala vracet činnost
i do místní sokolovny, kterou v posledních měsících zatavil koronavirus.
Po dvou letech ukončil podnik RAPOS generální
opravu 112 let staré sokolovny. Tato akce se připravovala od roku 2014 a po dlouhých jednáních a průtazích se
nám podařilo získat finanční prostředky z MŠMT Praha
na opravy sokolovny. Ovšem k úplnému dokončení scházela podstatná částka, kterou přispělo město Holešov,
a sokolovna mohla být dokončena podle projektu.
V současné době se začíná obnovovat cvičení
a programy podle cvičebního plánu a bude využito

Alena Neradilová,
TJ Sokol Holešov

Dobrá zpráva nejen pro „bikery“. Drásal bude!
I když ještě stále není jasné, jaký model naše závodníky a diváky čeká, jedno je jisté. Legenda mezi českými
bikemaratony a průkopník MTB podniků v České republice Bikemaraton Drásal České spořitelny letos odstartuje. Závod se tradičně uskuteční pod křídly seriálu Kolo
pro život a je naplánován na termín 4. července. Zatím
nelze s jistotou říci, jaká nastane situace, do jaké míry
budou rozvolněné podmínky, a jaká vládní nařízení budou platit. Proto organizátoři pracují s několika verzemi
a konečné rozhodnutí sdělí pravděpodobně až v druhé
půli června. Co je ale nejdůležitější, určitě se pojedou
trasy, které dělají Drásala Drásalem. V 5:30 tedy tradičně
odstartuje závod Force OBR Drásal, který je svojí dél-

kou a náročností jedinečnou trasou v České Republice.
Následovat bude tradiční trasa A na 117 km a chybět
nebude ani půlmaratonská trasa B. Organizátoři zvažují také zařazení trati C a rodinné jízdy. Stejně tak ještě
není rozhodnuto, jak budou vypadat dětské závody,
ale i v tomto případě platí, že pořadatelé mají zájem o jejich
uskutečnění a snaží se nelézt co nejschůdnější možnosti.
Cyklisté o tento závod i letos projevují obrovský zájem a prahnou po příležitosti pořádně šlápnout do pedálů a poměřit si síly s ostatními závodníky. Na každou ze
základních tras (A a B) je již nyní přihlášeno více než 300
závodníků. Vzhledem k tomu, že počet závodníků bude
muset být regulován, může se stát, že nebudou všich-

ni zájemci uspokojeni. Pokud se ale nařízení rozvolní
a bude možné zařadit do závodu více bikerů, nabídnou
pořadatelé možnost registrace ještě v den závodu.
Stejně jako v minulých letech se mohou zájemci
stát součástí legendárního Bikemaratonu Drásal České
spořitelny. Kdo má zájem být spojen s tradicí, hodnotami fairplay a aktivně se podílet na pořádání této akce,
má možnost se přihlásit jako regulovčík nebo pomocník
při pořadatelské činnosti. Brigádníci budou finančně odměněni a dostanou pořadatelské triko. Prosíme zájemce,
aby se hlásili na info@drasal.cz. Děkujeme!
Hana Helsnerová
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Co se děje v Martinicích v knihovně?
Poslední akcí před karanténou byla akce pro 1. třídu
ZŠ a také pro místní školku. Téma bylo hodně zajímavé
,,POVOLÁNÍ“.
Děti říkaly, co dělají jejich rodiče nebo babička, dědeček. Nejvíc je zaujaly knihy povolání Šmoulů. Zkusili
jsme rozdělit, která povolání můžou dělat holky, které
pouze kluci. Důležitá jsou ta povolání, co můžou dělat
všichni, třeba učitel – učitelka nebo zahradník -zahradnice a těmi se děti staly.
Nejdřív jsme si samozřejmě přečetli pohádku tentokrát O rajčátku, a pak jsme se vrhli do práce. Do kelím-

ků si děti daly hlínu, pak semínka rajčátek. Druhů bylo
mnoho - malé, velké, oválné, kulaté, žluté, červené - no
prostě velký výběr.
Děti se vzorně o svá rajčátka staraly a vyrostly jim
krásné sazenice. Některé si nasadily ve školce do velkých
květináčů venku a školáci si je nasadili doma.
Děkuji vám, děti, že jste se tak šikovní zahradníci.
Škole i školce děkuji za skvělou spolupráci, těším se na
další akce s vámi po prázdninách.
Vaše knihovnice z Martinic

Tak jsme se dočkali. Ale že to trvalo!
Já a se mnou také mnozí další motoristé můžeme
být spokojeni, protože jsme se konečně dočkali. Čeho?
No přece tolik potřebného usměrnění dopravy na křižovatce u bývalého cukrovaru, ul. Palackého a ulice Krátká
ve směru na Zahnašovice. Již několikrát jsem se ve svých
příspěvcích v měsíčníku HOLEŠOVSKO zmínil o potřebě
úpravy provozu dopravy na zmíněné tříramenné křižovatce, na což pak bylo vedením zdejšího MÚ Holešov
přislíbeno, že se to bude řešit.
Sliby-chyby, aneb jedno české přísloví říká, že „slibem nezarmoutíš.“ Tohoto přísloví se pracovníci MÚ Holešov také dlouho drželi. Až téměř po více jak pěti letech
se nové vedení MÚ Holešov, díky panu místostarostovi
ing. Karhanovi, “ledy pohnuly“ a mojí žádostí se vedení
MÚZ Holešov začalo zabývat a sliby se konečně začaly realizovat. Výsledkem je, že z 20. na 21. května 2020 byla
tato křižovatka rekonstruována mnou navrhovaným,
resp. doporučovaným vodorovným značením, které zásadně urychlí a zpřehlední silniční provoz v tomto místě.
Díky!

Je tu však ještě jeden problém, na který bych rád
upozornil. V minulém roce, tj. v r. 2019 se na vedení
města, v rámci řešení dopravy ve městě, řešila také situace na výše zmíněné křižovatce. Rozhodovalo se, jak
tuto křižovatku technicky řešit. Jeden z návrhů také byl,
že by se křižovatka vyřešila jako kruhový objezd. Zda
byl či nebyl tento návrh nebo názor jako řešení provozu
této křižovatky odsouhlasen nebo přijat nevím, nicméně
pokud snad byl přijat a jsou do studie či plánované vize
investovány peníze musím jednoznačně konstatovat,
že řešení této křižovatky jako kruhový objezd je naprostý
nesmysl. Tedy alespoň do té doby, než bude, kromě vybudování dálnice D49, plně využita kapacita strategické
průmyslové zóny na ploše bývalého letiště, což však
nejen s ohledem na současný „(ne)zájem“ o investice
v této zóně, ale především s ohledem na současnou
nepříznivou ekonomickou situaci následkem výrazného poklesu naší ekonomiky v důsledku opatření v době
výskytu koronaviru a celostátního omezení ekonomické
činnosti nelze předpokládat, že zájem o investice se

podstatně zvýší natolik, že se zóna v blízké době zaplní.
Jsem tedy toho názoru, že současná úprava křižovatky
vodorovným značením je naprosto dostatečná alespoň
do té doby, než se situace v SPZ zlepší natolik, že bude
opravdu nutné dopravu v tomto místě řešit třeba zmíněným kruhovým objezdem.
V této souvislosti není od věci také zmínit, že inkriminovaná křižovatka by nutně potřebovala technicky
vylepšit a to rozšířením vozovky ulice Krátká od křižovatky alespoň po železniční přejezd, protože šíře vozovky
rozhodně neodpovídá potřebám plynulého a bezpečného provozu vozidel jako jsou nákladní auta, kamiony,
autobusy apod. Chci věřit, že se vedení města neukvapí
a nebude se zabývat myšlenkou v nejbližší době přebudovat křižovatku na kruhový objezd, ale že se bude
zabývat zmíněnou rekonstrukcí ulice Krátká, jak jsem
se zmínil. Za toto pochopení, ale i za současnou úpravu křižovatky vodorovným značením za sebe i všechny
motoristy, děkuji.
Jiří Baťa, Holešov-Všetuly

Kult osoby Jana Sarkandera
V dobách minulých na kontroverzní osobnost a jeho
neustálé vychvalování narážel můj dědeček – evangelický farář pan Ludvík Svoboda. Dnes to udělám já. Nežiji v Holešově sice už několik let, ale pokaždé, když zde
přijedu a pročítám si Holešovsko, tak si říkám – kde se
ztratil zdravý rozum? Kde se vytratil střízlivý pohled na
pravdu a historické skutečnosti? To jsme se za třicet let
po sametové revoluci stále neprobudili? V padesátých
letech se vytvářely kulty osobnosti Stalina, Lenina či
Gottwalda, mimo jiné poslední zmiňovaný byl, jak jsem
se doslechla, ještě donedávna váženým občanem města
Holešova, v letech současných budeme vytvářet kult kolem kontroverzní osobnosti kněze Jana Sarkandera, kterýžto v dobách temných, pro české země tak klíčových,
v městě Holešově jasně a průkazně doloženými fakty likvidoval nekatolické obyvatelstvo a prováděl zde tvrdou
a nekompromisní rekatolizaci? Budeme zvedat ruce
k člověku, kterýžto byl sice umučen v Olomouci, ale vše
bylo důsledkem toho, že měl jasně a prokazatelně na
rukou krev nevinných lidí, a aby to bylo ještě více kontroverzní, tak se kolem osoby kněze Sarkandera budou
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upravovat historická fakta? Ano, historii píší vítězové –
to již říkal Napoleon.
Vždyť i papež Jan Pavel II., když svatořečil Jana Sarkandera, pravil:
„ Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa, zároveň
ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co
vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem
ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium,
jeho zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu:
Aby všichni jedno byli.“
Narodila jsem se v evangelické rodině, a jsem věřící
– ekumenicky smýšlející – evangelík. To, co by nás mělo
spojovat, nás stále rozděluje? Velmi mě mrzí, že zrovna
v Holešově se o osudech nekatolické části obyvatelstva
(v Holešově například Jednota Bratrská, viz. kostel sv.
Anny – který byl dříve kostelem nekatolickým) velmi
málo mluví, ba současníci mnohdy ani netuší, že existují také jiné než katolické skupiny věřících. Proč je lidem
nyní předkládána pokřivená pravda? Proč se blahořečí

jen strana A, ale nepoukáže se také na stranu B? Snad
si umí každý z nás udělat vlastní názor, kdy si vybaví ze
základní školy – co pro nás bylo období kolem roku 1620,
tak velmi zásadní pro naše další osudy, kdy lidé hojně utíkali do emigrace, nebo podstoupili (i mučením) těžkou
rekatolizaci,kdy naše země upadly do 400 let trvajícího
Habsburského útlaku, než jsme tak slavně 28.10.1918
vyhlásili samostatný stát (jak velmi mi toto opět připomíná zmiňovaná padesátá léta za minulého režimu).
Pakliže bychom v městě Holešově jednoho dne měli
jako váženým občanem vyhlásit postavu Jana Sarkandera, tak bych se musela stydět, že jsem kdy občanem
tohoto města byla.
			
Eliška Gezo
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, může být
i rekonstrukce. Tel.: 704 933 613.
Nabídněte rodinný dům se zahradou. Děkuji,
tel.: 704 902 254.

www.holesov.cz
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UČÍME DĚTI
MILOVAT SPORT

HÁZENÁ JE KOLEKTIVNÍ SPORT, KTERÝ DÁ VAŠIM DĚTEM VŠESTRANNOST,
RYCHLOST I SÍLU

rozšiřujeme náš tým o nové hráče / hráčky!
účastníme se pravidelných soustředění, turnajů a mezinárodních zápasů
tak neseď doma, poznej nové kamarády a zažij spoustu legrace :)
obecné info

zavolejte nebo napište a dle věku dítěte vám sdělíme v jakém družstvu
a kdy přijít na ukázkový trénink
trénujeme na venkovních hřištích a v tělocvičnách 1.ZŠ a 3.ZŠ
Mini žáci (SMÍŠENÁ)

MLADŠÍ ŽAČKY / ŽÁCI

starší ŽAČKY / žáci

ročník narození
2010 - 2013

ročník narození
2008 - 2009

ročník narození
2006 - 2007

PETR GAHURA
+420 724 405 626
MARTIN GAHURA +420 608 371 506

www.hazenaholesov.cz
info@hazenaholesov.cz
hazenaholesov
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Charitativní běh se navzdory počasí vydařil skvěle

Stejně jako člověk nemůže ovlivnit různá onemocnění, nemůže ovlivnit ani počasí. To nám dne
20. 6. 2020 v Holešově příliš nepřálo. O to více si ceníme všech, kteří dorazili podpořit Matyáška, který
právě jedním zákeřným onemocněním trpí.
Město Holešov uspořádalo v pořadí již třetí ročník
charitativního běhu, který byl ale letos pojat trošku jinak. Účelem bylo umožnit zúčastnit se širší skupině lidí,
proto ti, kteří neradi běhají, mohli klidně jít, nebyl nikomu měřen čas a nekonal se ani hromadný start. Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům došlo ke změně zázemí
i změně trasy. Sportovci tedy vyráželi z nádvoří zámku
na trať, která vedla zámeckou zahradou až do Dobrotic
„ke zmrzlině“, kde obdrželi jednu část medaile a vraceli se zpět na nádvoří, kde obdrželi druhou část.

Krásná medaile, kterou pro nás (a hlavně pro
vás) vyrobil Vladan Daněk, tvořila srdce. A o to právě šlo. Bylo na vás znát, že vy jste do toho vložili na
oplátku zase to vaše srdce. I když vám pršelo za krk,
nebyla na trase nouze o úsměvy. I když jste nemuseli, vyrazili jste na trať. I když jste se brodili v blátě,
nevzdali jste to. Za to jsme vám moc vděční a Matyášek zrovna tak. I když si s ním osud pohrál a nadělil
mu do vínku nemoc s názvem svalová dystrofie, tak
se Matyášek taky usmívá, taky vyrazil na trať a taky
to nevzdává. A díky vám je zase o krůček blíž k tak
potřebným rehabilitacím, které jej udržují na nohou.
Matyáškovi bylo v závěru akce předáno neuvěřitelných 35 750 Kč, které byly poté dorovnány na rovných 36 tisíc korun.

Po celé odpoledne nás těšila kapela Texas, nechybělo občerstvení i možnost vyhodnotit si svůj zdravotní stav.
Děkujeme za důležitou pomoc s organizací týmu
Noční běh v čele s Vladanem Daňkem, pracovníkům
MKS za pomoc v zázemí i moderátorské slovo, kapele
Texas za zpříjemnění dne, Jakubovi Nevřalovi za videodokumentaci, Radiu Kroměříž za pomoc s propagací,
zdravotníkům za odborný dohled, rodině Matyáška
a Matymu samotnému, který má za sebou opravdu
náročný den, a hlavně tedy vám všem, kteří jste dorazili, že jste se nezalekli ošklivého počasí a přišli jste
Matyho finančně i psychicky podpořit. Děkujeme!
Více fotografií najdete na www.holesov.cz
Hana Helsnerová

