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Čekají nás Dožínky i Dny města
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Neděle 20. září 2020
od 15.30 hodin
sportovní hala 1. ZŠ Holešov
>> Mažoretky Holešov (Baby Lentilky a Lentilky)
>> SDOM Zlín
>> Hlucké mažoretky (DDM Hluk)
>> TS Stars Bystřice pod Hostýnem
>> Crazy Cats Senica (Slovensko)

ezinárodní přehlídka 

AŽORETEK

Srdečně Vás zvou 
Mažoretky Holešov a město Holešov 

 9:00 Dožínkový průvod od kovárny ke kostelu
 9:30 Dožínková mše svatá – kostel Nanebevzetí P. Marie
 11.00 Dožínkový průvod z kostela do zámecké zahrady
 11.30 Zahájení dožínkového programu v zámecké zahradě 
  Holešovská muzika / Hanácký spolek Kroměříž
  Mušketýři Green Regiment Kurovice / Folklorní soubor Omladina Martinice
  Lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota
  Soubory z partnerského města Povážská Bystrica:
   •  Teplanský Poniklec /mužská pěvecká skupina/ 
   •  Eva Halčinová s harmonikářem Vladom Martikáňom
   •  Mostenskí Pajtáši  /heligonky/
  Folklorní soubor Zrníčko Tymy Holešov / Folklorní soubor Jabloňka Martinice 
  Dechová hudba Trnkovjanka
  Plánované ukončení programu v 19:30 hodin.

11.30 – 18:00   Dožínky na kovárně:
„Velké prádlo - vše o tom, jak prali naši předci s ukázkou výroby mýdla. 
Rozpálení historické výhně s kovářem. Program pro děti i celé rodiny“.
   
Bohaté občerstvení, TOMBOLA o skvělé ceny – vše připraveno!
Vstup po celý den volný, změna programu vyhrazena.
                                                                                                      Těšíme se na Vás!

Dožínky
Mikroregionu Holešovsko 2020
Neděle 30. srpna 2020, zámecká zahrada Holešov
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ÚVODNÍK STAROSTY

Prázdniny vrcholí a podzim nám něco určitě přinese
Milé čtenářky a vážení čtenáři Holešovska, 
možná se zdálo, že budeme moci prožít tradiční léto 

a prázdniny a potom i podzim s nástupem dětí a studentů 
do škol. A tím se pomalu začneme připravovat „na Váno-
ce“. Závěr prázdnin vždy předznamenává mnoho dalších 
období, jež jsou velmi důležitá pro funkčnost společnosti  
i životního stylu, cyklů a ekonomických spojitostí.

Letošní léto je skutečně odlišné. Sice se snažíme 
žít podle našich dřívějších zvyklostí a užívat si sem tam  
i dovolené a volna, ale stále nás omezují mnohá opatření 
ve vztahu k virové nákaze a především zcela nepřehledná  
a mnohdy nečekaná opatření našich státních orgánů.

Je zajímavé, že nikdo z  vykladačů hvězd nebo ho-
roskopů nepředpokládal krizi vyvolanou virem covid,  
a to je stejné, jako nikdo nebyl dříve schopen odhadnout  
a předvídat apokalypsy typu velké světové války a násled-
né chřipkové epidemie, podivně pojmenované španělská, 
anebo ještě ničivějšího běsnění před polovinou minulého 
století i po ní v celém světě. 

Tato zkušenost nám jednoznační říká a stále se uka-
zuje, že zásadní a mnohdy negativní události se dějí zcela 
nepřipraveně a ze dne na den a lidé se ocitají nečekaně 
v nových a nepředvídatelných situacích. Pak se nejsou 
schopni orientovat a zachovat se s klidnou hlavou a rozu-
mem - o úřadech ani nemluvě.

Ale i tak. Prožili jsme a prožíváme krásné letní dny  
a nyní směřujeme k podzimu. K podzimu, který by mohl 
potvrdit vrácení našeho společenství k normálu. A mysle-
me i na to, že „Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožije-
me, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům 
dokážeme dát.“ - John C. Maxwell.

VRCHOLÍCÍ LÉTO A PŘICHÁZEJÍCÍ PODZIM
Dlouhodoběji předvídat, co se bude dít dál v našem 

regionu, zemi a Evropě či světě je tedy utopie. Můžeme 
vycházet jen z toho, co se zatím stalo, a co lze předpo-
kládat. A je to pouze na nás, jednotlivcích, jak se doká-
žeme k nepřehledným situacím postavit. Není to na ma-
sách, na kterých některé režimy stavěly, a které se i dnes 
v  rámci stádnosti dají využít k manipulaci. Je dobré si 
uvědomit, že na mnohé situace neexistuje jednoznačné 
řešení a člověk by se měl zamyslet nad tím, co dělá, jaké 
to může přinést rizika pro něho, jeho blízké i společen-
ství, ve kterém žije. 

Od podzimu můžeme očekávat, že se nám zvýší 
množství klasických respiračních onemocnění a bude 
problém určit, kdo je nakažený novým koronavirem 
a kdo ne. Proto je třeba být ohleduplný, hlídat si svůj 
zdravotní stav, a pokud se stane, že se objeví jakékoli 
respirační onemocnění, tak bychom se nejdříve sami 
měli izolovat od okolí a následně co nejdřív kontakto-
vat lékaře. To ale neznamená, že by neměly fungovat 
úřady, firmy, neměly by probíhat společenské, kulturní 
a sportovní akce a setkání a také, že by se měly vymýšlet 
podivné způsoby výuky dětí. Půlroční prázdniny snad 
stačily a škola a vzdělání jsou skutečným základem 

společnosti. „Učte se, jako byste se hnali za někým, koho 
nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete 
ztratit!“ Konfucius.

PODĚKOVÁNÍ!
Ještě trochu použiji vyjádření astrologů, které jsme 

vloni moc nechápali: „Planeta Jupiter a planeta Saturn se 
setkají ve vzdušném znamení Vodnáře. Končí dlouhá řada 
konjunkcí v zemských znameních - tato řada počala v roce 
1802 a definitivně končí rokem 2020. Čeká nás živlo-
vá  změna, zemi nahrazuje vzduch. Materiální hodnoty 
by měly být vystřídány hodnotami mentálními, ideovými  
a filozofickými. Řád, stabilita, organizace, státní struktu-
ry se prolnou se spravedlností nebo alespoň s  pokusem  
o spravedlnost.“ A údajně nás čeká struktura, která dává 
smysl. „Čeká nás práce, píle, soustředění, které vede k cíli 
a mluví se o nových začátcích a výměnách stráží.“ 

Poděkování města a dovolím si tvrdit i za za-
stupitelstvo patří: Město Holešov se se svými organi-
zacemi se snaží co nejméně omezovat chod společnosti. 
Proto také mateřské školy zajistily prázdninový provoz  
a úspěšně jej realizují a tím nás snad dovedou k zaháje-
ní a skutečnému začátku školního roku. Také středisko 
volného času realizovalo řadu volnočasových aktivit  
a táborů, příměstské tábory probíhaly i na hájence, 
svou činnost nepřerušily i skupiny věnující se dětem  
a mládeži, sportovní kluby pokračují ve svých aktivitách 
a připravují se na sezonu a jdou svým přístupem a akti-
vitami mnohdy dalším organizacím příkladem.

Ale nejen to. Ve městě proběhly všechny plánované 
pořady a setkání. A je zajímavé, že všechny snad ještě 
s větším zájmem veřejnosti a návštěvníků. A to z celé re-
publiky a z okolních zemí či světa. Takto a velmi kladně 
můžeme hodnotit Bikemaraton Drásal, Festival židov-
ské kultury, Holešov MAN, Letní školu barokní hudby  
i další setkání.

Vyjmenovávat všechny pořadatele a aktivisty, kteří 
se zasloužili o udržení a prohlubování společenského 
dění ve městě, by přesáhlo několik stran novin. A dovo-
lím si ve vztahu k největším setkáním, které významnou 
měrou reprezentují město a kraj, vyjádřit úctu k pořa-
datelů a všem dobrovolníkům kolem maratonu Drásal, 
pořadatelům a účastníkům Festivalu židovské kultury  
a také Letní školy barokní hudby – v tomto případě je 
třeba vyzvednout přístup Policie ČR a holešovské poli-
cejní školy. Protože bez pomoci těchto orgánů či orga-
nizací by nebylo možné toto světové setkání uskutečnit. 
Mimochodem, Letní škola barokní hudby proběhla 
v Holešově na zámku již po desáté! 

Podobně je třeba ocenit spolupráci a aktivity sdru-
žení Musica Holešov, fungování a funkci Městského 
kulturního střediska „se svými pracovišti“, pořadatele 
menších akcí na koupalištích apod. Díky všem těmto  
i nezmíněným aktivitám je Holešov vnímám velmi po-
zitivně.

Ocenění si zaslouží i účastníci letních brigád, pra-
covníci VPP i města a TS za práci pro zvelebování našeho 
prostředí. Víme, že není vše dokonalé, ale snahou je mít 
město v mezích možností pěkné. 

A protože vůbec nepředpokládáme, že bychom 
měli opět vstoupit do nouzového stavu, můžeme se 
těšit na řadu dalších setkání. Fotbalisté i fotbalistky již 
zahájili sezonu, čeká nás v závěru srpna gulášfest a tra-
diční Dožínky Mikroregionu Holešovsko a první zářijový 
víkend alespoň malé Dny města s oceněním osobností 
a také vlastně nemalá - nyní 9,5. Holešovská Regata.  
A následně např.: zámecké běhy, významné koncerty 
festivalu Musica Holešov i s operním baletem, Holešov-
ská 50, Rohálovská 50 atd. Máme se tedy na co těšit  !

INVESTICE A UZAVÍRKY
Přes léto probíhá a už je před závěrem rekonstrukce 

náměstí sv. Anny, tato lokalita města - velmi historicky 
významná a komunikačně důležitá - se nyní dočká-
vá nejen nových povrchů, infrastruktury a mobiliáře  
s fontánkami, ale také tam zůstane zachován historic-
ký prvek v  podobě renesančně-barokní zdi bývalých 
masných krámů a instalován bude Památník smíření. 
Ten nejen vyjádří smysl soužití náboženských skupin 
v našem městě, ale má přesah i do dnešních dob; právě 
v tom smíření.

Správci sítí - plynaři a společnost VaK - rekonstru-
ovali a dokončují obnovu své infrastruktury v několika 
lokalitách města. A protože je léto obdobím investic, 
město kromě náměstí sv. Anny zahájilo rekonstrukci uli-
ce Plačkov. Jedná se o vybudování parkovišť před i za so-
kolovnou a další zemní práce spojené s infrastrukturou. 
Dokončeny jsou i veškeré přípravy na opravu a rozšíření 
parkoviště u DPS na Novosadech a tato investice bude 
zanedlouho zahájena. 

Od 14. září také proběhne celkem zásadní rekon-
strukce ulice Partyzánská. Jedná se o výměnu povrchů, 
tedy frézování a nanesení nového živičného celku. Je 
to investice Ředitelství silnic Zl. kraje. Město ale do 
této lokality „vstoupí“ rekonstrukcí veřejného osvětlení  
i úpravou chodníku.

Všechny zmíněné akce mají a budou mít nemalý vliv 
na dopravní situaci. Proto si dovolím požádat všechny 
občany i návštěvníky o trpělivost a pochopení. Jedná se  
o důležité stavby, které nám alespoň trošku zkvalitní život. 

 
Milí přátelé, užijte si zbytek prázdnin a léta a vstup-

me s nadějí do následné části letošního trochu podivné-
ho roku. A mysleme s pokorou na to, že nejsme „pupkem 
světa“. E. Odum: „Třebaže je člověk největším predátorem, 
jakého kdy svět poznal a také největším šiřitelem epidemií 
v přírodě, odsuzuje všechny ostatní predátory…“

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení z 18. a 19. zasedání RM Holešova
Rada města Holešova schválila:
• na základě doporučení hodnotící komise dodavatele sta-

vebních pracína veřejnou zakázku “Parkoviště u DPS - Síd-
liště Novosady, Holešov“ jako nejvýhodnější společnost 
Slováček, s. r. o.

• na základě doporučení hodnotící komise dodavatele 
stavebních prací na veřejnou zakázku“ Parkovací plochy 
Plačkov“ jako nejvýhodnější společnost PSM plus, s. r. o.

• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 9/2020 dle 
předloženého návrhu

• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 09. 09. 
2014 uzavřené se společností Technické služby Holešov, s. r. o.

• podání žádosti o bezúplatný převod přebytečného ma-
jetku (vybavení původní požární stanice v Holešově)  
od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 10/2020 dle 
předloženého návrhu

 •  příspěvkové organizaci MKS Holešov změnu odpisového 
plánu na rok 2020 a čerpání prostředků z investičního 
fondu - rozp. opatření č. 1 

• změnu vnitřního předpisu č. 2/2019 - Organizačního řádu 
v podobě dodatku č. 2 dle předloženého a upraveného 
návrhu, a to s účinností ke dni 01. 09. 2020

• pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství v souvis-
losti s městským Dnem učitelů dle předloženého návrhu

• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání  
a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného Pro-
gramu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na sociální oblast v roce 2020 se spolkem Stře-
disko rané péče Educo Zlín, z. s. ve výši 26 tis. Kč

• povolení výjimek z nejvyššího počtu dětí v jednotli-
vých třídách holešovských mateřských škol pro období  
od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021

• uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady s tě-
mito žadateli: Rusavská sportovní, z. s., k uspořádání akce 
„Night trail run 2020“

• poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč organizátorům 
soutěže „Stavba roku Zlínského kraje 2020“

Nové tržiště v Holešově

Zaplevelené pozemky
Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky 

pozemků, že je třeba o své pozemky pečovat tak, aby 
nedocházelo k jejich zaplevelování. Zároveň tím vlastník 
předejde zaplevelování okolních pozemků a neřešitel-
ným sousedským sporům. Na jednu stranu není žádoucí 
sekat trávníky příliš často a nízko, což způsobí, že porost 
v horkých letních dnech nepřežije, na druhou stranu 
ponechání porostu bez pravidelné údržby vede rovněž 
k jeho znehodnocení. Péče o pozemky je silně ovlivně-
na klimatickými vlivy, kterým je třeba ji přizpůsobit. Ze 
stejného důvodu není možné jednoznačně říci, jaké čin-
nosti, a kdy je třeba vykonat.

Dopravní omezení

Dny města Holešova proběhnou už 5. a 6. září, 
skvělá hudba, oslavy výročí i vstupenky 
na 10. Holešovskou Reagtu za speciální cenu

Jak jsme slíbili, Dny města letos budou. A nebu-
dou ledajaké. Čeká nás dvoudenní program, který bude 
oslavou Dnů města Holešova a část nedělního programu 
bude patřit i „miniverzi“ festivalu Holešovská Regata, 
který už deset let k našemu městu neodmyslitelně pa-
tří, a letos se jeho „plná“ verze nemohla uskutečnit kvůli 
zdravotním opatřením. První zářijový víkend si tedy 
zaškrtněte v kalendáři a začněte se spolu s námi těšit. 
V rámci sobotního programu slavnostně otevřeme nové 
městské tržiště, 140. výročí oslaví Sbor dobrovolných 
hasičů Holešov i TJ Sokol Holešov, Město Holešov pře-
dá ocenění osobnostem města za rok 2019 a večer nás  
v zámecké zahradě roztančí mladá a energická kapela 
The People. Repertoár této kapely je všestranný a multi-
žánrový, od popu, přes disco, rock ‘n‘ roll až po swing  
a jazzové standardy. Tento koncert bude brán jako dárek 
a poděkování za uplynulé měsíce, bude tedy zdarma. 

V neděli pak spolu s pořadatelským týmem Ho-
lešovské Regaty navážeme na rozjetý program celo-
denní nabídkou různého vyžití v zámku a zámecké 
zahradě. Festival se připomene „devátým a půltým 
ročníkem“, chybět nebudou atributy, které k Regatě 

odjakživa patří i díky unikátnímu prostředí zámec-
kého parku: po trojzubci se budou prohánět dračí 
lodě, na kterých budou moci všichni zájemci proplout 
zámeckými vodními kanály, a uskuteční se také le-
tošní „Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní 
lávky“, do něhož se může na místě přihlásit kdokoliv  
z diváků. Na zámecké výstavy se pak bude po oba dny 
platit poloviční vstupné. Hudební program zahájíme 
krátce po poledni. Na zámeckém nádvoří se během 
dne představí třída bicích nástrojů ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov, ZUŠ Band a saxofonový band Holešovské 
„zušky“. V zahradě pak přivítáme kapelu F DUR Jazz-
band, dívčí skupinu Vesna a program završíme kon-
certem kapely Support Lesbiens. Za celý nedělní pro-
gram návštěvníci zaplatí 150 Kč v předprodeji a 200 
Kč na místě, připravujeme také zvýhodněné rodinné 
vstupné. Skvělou zprávou je, že na místě bude 
možné zakoupit vstupenky na 10. Holešovskou 
Regatu, která se uskuteční 18. – 19. 6. 2021, za 
velmi speciální cenu. Časový harmonogram Dnů 
města naleznete na straně 12. 

Hana Helsnerová

Jak jste si mohli všimnout, rozběhlo se v Holešově 
hned několik stavebních prací, které dočasně kompliku-
jí dopravu ve městě. Jako první byla zahájena výměna 
vodovodu v ulici Samostatnost v návaznosti na nový 
vodovodní řad v ulici Boženy Němcové a dále pod cyk-
lostezkou k Samostatnosti, které provádí VaK Kroměříž, 
výměna pynovodu v ulici Zlínská a Sadová, které provádí 
plynárny. Dále je z důvodu rozšíření parkoviště na ulici 
Plačkov a vybudování nového u Sokolovny od 10. 8. 
2020 uzavřen vjezd do ulice Plačkov z Palackého ulice. 
Příjezd od ulice Očadlíkova zůstal zachován. Od 14. 09. 
2020 do cca konce září se chystá oprava povrchu silnice 
II/438 na ul. Partyzánská od okružní křižovatky u kostela 
po napojení Jihovýchodního obchvatu (ul. Sportovní). 
Tato akce by měla probíhat za úplné uzavírky. Byla za-
hájena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Tovární  
a chodníku k nádraží, od 19. 8. 2020 bude dále zahájena 
výstavba parkoviště u Lidlu, od konce srpna ještě začne 
přestavba parkoviště u DPS na Novosadech a zahájena 
bude výstavba vodovodu v Količíně. 

Děkujeme všem za pochopení, trpělivost a obezřet-
nost.

Hana Helsnerová

Po rozsáhlé opravě náměstí sv. Anny, která se již 
chýlí ke zdárnému dokončení, rozhodlo město Holešov  
o přemístění tržiště z náměstí Dr. E. Beneše - prostranství 
u kostela na náměstí sv. Anny. Doplněna byla také některá 
tržní místa, např. v lokalitě „Kráčiny“ a další místa pro pří-
ležitostné konání trhů. Nový tržní řád vstoupí v platnost 
1. září. 2020.

Tržní řád nově nebude obsahovat seznam restaurač-
ních zahrádek, ale na celém území města Holešova včetně 
jeho místních částí byla stanovena maximální doba pro-
deje zboží a poskytování služeb v případě restauračních 
zahrádek od 07:00 hodin do 22:00 hodin. Pro období 
měsíců června, července a srpna se v pátek, v sobotu a ve 
dnech, po nichž bezprostředně následuje státem uznaný 
svátek, byla udělena výjimka, kdy se konec prodeje stano-
vuje na 23:00 hodin.

Od 1. 9. 2020 se stává provozovatelem tržiště Měs-
to Holešov, Odbor právní a Obecní živnostenský úřad.  
Za užívání tržiště a tržních míst se bude vybírat místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně 
závazné vyhlášky, výběrem bude vedle odboru finančního 
pověřen také Odbor právní a Obecní živnostenský úřad.  

Místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 
budou podléhat i tržním řádem vymezená tržní místa  
v místních částech Holešova (Žopy, Tučapy, Količín, Dob-
rotice, Všetuly – ulice Sokolská a ulice Kráčiny). Na celém 
území města je zakázán podomní prodej s výjimkou podo-
mního prodeje v objektech, které nejsou určeny k bydlení 
(zejména provozovny). Celé znění tržního řádu je umístě-
no na webových stránkách Města Holešova.

Slavnostní otevření „Městské tržnice“ proběhne  
v rámci Dnů města Holešova, které se budou konat  
5. a 6. září 2020. Hana Helsnerová
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ZPRÁVY 

Průmyslová zóna je důležitou součástí Holešovska
Strategická průmyslová zóna v  Holešově vznikla 

v  roce 2005 v  návaznosti na rozhodnutí Zlínského kraje 
(ZZK č. 202/Z08/05). Kraj od Ing. Miloslava Tuttera odkou-
pil akcie za 325 mil. Kč a stal se tak vlastníkem společnosti 
i TTT Air (letiště Holešov), později přejmenované na Indu-
stry Servis ZK, a.s., od níž Zlínský kraj koupil za 292 mil. Kč 
letištní budovy a pozemky v rozloze 182 ha. Koupí těchto 
nemovitostí byla zahájena i vlastní realizace průmyslové 
zóny Holešov.

V roce 2006 obdržel Zlínský kraj první dotaci na pro-
jekt, přičemž pozemky zóny v rozloze minimálně 100 ha 
byly Ministerstvem průmyslu a obchodu určeny pro stra-
tegického zahraničního investora. 

Výstavba infrastruktury byla zahájena v  letech 
2008–2009 a byla přizpůsobena potřebám tzv. strate-
gického investora. Proinvestováno (včetně výkupu po-
zemků) bylo celkem 1  451 mil. Kč, z  toho státní dotací 
bylo uhrazeno 1  085 tis. Kč (75 %) a Zlínským krajem  
366 mil. Kč (25 %). Ministerstvem bylo stanoveno, že Zlín-
ský kraj je povinen zajistit v zóně 8 640 pracovních míst  
a 19 mld. příchozích investic. Tyto závazné indikátory jsou 
nyní upraveny na 4 000 pracovních míst a 10 mld. přícho-
zích investic. V případě nenaplnění závazných indikátorů 
hrozí Zlínskému kraji povinnost vrácení přijatých dotací.

Zajištěním projektu byla pověřena společnost Zlín-
ského kraje, Industry Servis ZK, která na základě smluv 
se Zlínským krajem vykonává správu a údržbu majetku 
v zóně, inženýrské, realitní a marketingové činnosti. 

Společnost Industry od svého vzniku dlouhodobě 
vykazovala ztrátu hospodaření okolo 3 mil. Kč ročně  
a Zlínský kraj hradil provozní výdaje ze smluv s Industry 
7–9 mil. Kč ročně. 

Nové vedení kraje v  roce 2016 a 2017 v  čele 
s hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL) v souladu se svým 
volebním programem provedlo finanční, institucionální  
a personální vyhodnocení situace a záměrů s cílem zefek-
tivnit správu zóny a uspořit tak veřejné prostředky.

V souvislosti s tím: 
• Bylo vyměněno a zúženo vedení společnosti z  3 

na 1 člena představenstva a  byla ponížena ztráta 
společnosti o více jak 1 mil. Kč ročně. Před změnou 
v roce 2015 byla ztráta Industry 2,9 mil. Kč, v roce 2016 
2,6 mil. Kč. Po změně, v letech 2018 a 2019, byla ztráta 
ponížena na 1,6 mil. Kč a 1,8 mil. Kč.

• Byly poníženy výdaje Zlínského kraje na smlouvy s In-
dustry z dřívějších 7 až 9 mil. Kč bez DPH ročně na 5,5 
mil. Kč v roce 2019, což znamená úsporu ve výdajích 
Zlínského kraje cca 2 mil. ročně.

• Byl ponížen počet pracovníků, kteří administro-
vali projekt zóny na Zlínském kraji z  4 na 1,5 za-
městnance a jejich práce byla přenesena na Industry. 
Úsporu osobních nákladů na Zlínském kraji lze vyčíslit 
na cca 1,5 mil. Kč ročně.

Přijatá opatření nového vedení kraje přinesly zvýšení 
produktivity práce, finanční úsporu Zlínskému kraji mi-
nimálně v rozsahu 3,1 mil. Kč ročně a zlepšený výsledek 
hospodaření na Industry o 1,8 mil. Kč ročně. Úspora je 
tedy celkem cca 5 mil. Kč ročně, aniž by došlo k poní-

žení rozsahu vykonávaných prací, spíše naopak. Mnohé 
se od roku 2017 v projektu podařilo uskutečnit 
a zlepšit. 

Na prvním místě je pro nás vždy ochrana život-
ního prostředí a zejména pitné vody. Tato priorita je 
uplatňována při přípravě a budování infrastruktury i při 
jednání s investory.
• Koncem roku 2017 byla provedena výstavba 

vnitřní infrastruktury s  cílem připravit pozem-
ky v centrální části zóny k prodeji a podpořit tak 
menší lokální firmy, které již nemají ve svých sídlech 
možnost dalšího rozšiřování. Při výstavbě kanaliza-
ce v  centrální části zóny byla použita ojedinělá 
technologie dvouplášťové kanalizace.

• V  bezprostřední blízkosti jímacího vrtu v  Holešově bylo 
v  roce 2017 a 2018 na pozemcích zóny vysázeno 
biocentrum (v  počtu cca 53 tisíců stromků). Náklad na 
vybudování biocentra dosáhl hodnoty 1,1 mil. Kč vč. DPH.

• Byl přehodnocen způsob údržby zelených ploch 
ve prospěch fauny a udržení vody v krajině. Ome-
zeno bylo sečení některých travních porostů.

• Do smluv se zemědělci, kterým je zóna z větší části propa-
chtována, byly nově zapracovány podmínky zvýšené 
ochrany vod při ošetřování zemědělských plodin.

• Také při vyhodnocování příchozích záměrů investorů do 
zóny je voda a ochrana životního prostředí vždy v  po-
předí. Každý záměr je od počátku projednáván se samo-
správami a správcem jímacího území, společností VAK 
Kroměříž. Umisťovány jsou pouze záměry, které 
nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí!

Vzhledem k  umístění zóny na zdroji pitné vody  
a z části i v zemědělském půdním fondu je jisté, že nikdy 
nebude možné zónu obsadit v dříve plánovaném rozsahu 
a termínu.

Proto stále jednáme o snížení závazných ukazate-
lů parametrů a prodloužení doby realizace. Počet plá-
novaných zaměstnanců klesl na 4 000 a je žádáno o ponížení 
na cca 2 000 pracovních míst. Dobu realizace se koncem roku 
2017 podařilo prodloužit z roku 2026 až do roku 2040. 

Především se však upustilo od požadavku na 
umístění strategického investora, který byl před-
pokládán v ploše od 100 ha do 150 ha plochy. Také byla 
zdůrazněna ochrana zemědělského půdního fondu 
s doporučením MPO obsazování ploch, které nejsou do-
tčeny zemědělským půdním fondem. 

V  současné době pracuje v  zóně 247 osob, prodá-
no je 7 ha pozemků, příchozí investice jsou 565 mil. Kč. 
Zasmluvněno smlouvami budoucími kupními a kupními 
s  odkládacími podmínkami je dalších 26 ha s  předpo-
kládaným počtem pracovníků 275 a  příchozími investi-
cemi 3,6 mld. Kč. Tyto záměry jsou v projektové přípravě 
s předpokladem výstavby v letech 2021–2024.

Jsou připravovány další záměry menších lokálních 
investorů, jejichž vlastní realizace je podmíněna dalšími 
kroky. Není tedy jisté, zda skutečně budou zrealizovány, 
ale je reálný předpoklad, že v  následujícím období bu-
dou v centrální části zóny uskutečněny záměry místních  
a okolních podnikatelů, kteří o odkup pozemků již po-
žádali, a jejich činnost je pro dané území vhodná a není 
nebezpečná pro životní prostředí. 

Jsem přesvědčen, že toto významné území v katast-
ru města Holešova a Zahnašovic, které je spravováno z ve-
řejných prostředků, musí sloužit občanům. Je nesmyslné 
tento prostor uzavřít závorou, a dokonce i pokutovat lidi, 
jak se v minulosti dělo. Zvláště pokud centrem Holešova 
projede 15 tisíc vozidel denně a zprůjezdněním zóny by 
jich třetina ubyla. To by nám všem v Holešově výrazně po-
mohlo. A právě takovýto „obchvat“ je jedním z hlavních 
úkolů, který jsem si pro své volební období stanovil. Díky 
vyjednaným pozitivním změnám v přístupu Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Zlínského kraje k zóně Holešov se 
již zpracovává studie na nové řešení zóny, kde bude mít 
své místo jak propojovací komunikace, tak další biokori-
dory, krajinná zeleň a komunikace i pro cyklisty a chodce, 
včetně prostorů pro sportovní vyžití a služby. Počítáme  
i se zasakováním nekontaminované dešťové vody vytvo-
řením zasakovacích průlehů. 

Chceme maximálním způsobem ochránit pit-
nou vodu a životní prostředí, kterému v  uvedené 
lokalitě nesvědčí ani intenzivní zemědělská výroba. Chce-
me, aby průmyslová zóna byla do budoucna přívětivá pro 
podnikatele, zaměstnance a obyvatele okolních obcí.

Za obrovský posun považuji vzájemnou vstřícnost 
a ochotu řešit společné problémy. Zpracovávaná studie 
se pak stane podkladem investičního záměru kraje a je 
pak na jeho zastupitelích, jak rozhodnou o jeho realiza-
ci. Věřím, že ani nadcházející krajské volby nepřinesou 
v  tomto pozitivním vývoji žádný zvrat a naše čtyřletá 
práce nepřijde nazmar.

Ing. Pavel Karhan
Předseda dozorčí rady Industry servis ZK
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Jubilejní Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2020 den po dni
První festivalový den se nesl ve slavnostním, 

avšak velmi milém duchu. Dorazila velká spousta lidí, 
kteří spolu hovořili, usmívali se na sebe, diskutovali, re-
laxovali a někteří dokonce i tancovali. 

Již potřetí byla na hradě Kurovice na úvod festi-
valu uspořádána tisková konference, kde měli novináři  
a hosté možnost setkat se s velvyslancem Státu Izrael J. E. 
Danielem Meronem, představeny byly tři knižní novinky, 
které okomentovali samotní autoři, řečena byla také slo-
va díků a byly sděleny zajímavé myšlenky. Vedle sebe se 
ocitly tři knižní tituly, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale  
s postupnými myšlenkovými pochody jsme si uvědomili, 
že bylo zcela na místě současně pojednávat o knihách „Tvrz 
Kurovice“ (kolektiv autorů NPÚ), „Sedmero požehnání“ 
(Jindřich Buxbaum a Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.) a „Svatý 
Jan Sarkader“ (PhDr. Mgr. Karel Kavička a spoluautoři).  
Z přítomných významných hostů můžeme jmenovat: vel-
vyslance Státu Izrael J. E. Daniel Meron, starostka obce 
Kurovice Mgr. Lenka Koutná, starosta města Holešova  
Mgr. Rudolf Seifert, poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Ho-
lík, zastupitel Zlínského kraje Ing. Zdeněk Vacek, předseda 
Mikroregionu Holešovsko Ing. Martin Bartík a další. Hosti-
telem byl Martin Malina s přáteli a svými speciálními hosty. 

Následovalo slavnostní otevření opraveného vstup-
ního areálu a sociálního zařízení na židovském hřbitově, 
který nechala opravit Židovská obec Brno, jakožto majitel 
židovského hřbitova. Došlo na stříhání pásky i projevy. 
Kromě již zmíněných zde promluvil také předseda Židov-
ské obce Brno Jáchym Kanarek. Neodmyslitelným aktem 
byla vzpomínka na židovské rodiny i občany, kteří byli 
mučeni a usmrceni v koncentračních táborech. Velvysla-
nec Státu Izrael i další hosté pak zavítali k tumbě jednoho 
z nejvýznamnějších židovských učenců, rabína Šacha. 
Opomenuta nezůstala ani nově instalovaná pamětní des-
ka na bývalém rabinátu na Náměstí Svobody, která má 
připomínat původní využití této budovy.

Na oficiálním zahájení festivalu bylo poděkováno 
všem partnerům i organizátorům festivalu. Tichou vzpo-
mínku jsme věnovali nedávno zesnulému zakladateli 
židovského festivalu Jiřímu Richterovi. Mimo jiných pro-

mluvil radní Zlínského kraje Mgr. Miroslav Kašný. Proběh-
la také vernisáž výstav, a to výstavy s názvem Záhadné 
pouto, která pojednává o Česko-izraelských vztazích, dále 
byla zahájena výstava Jindřicha Buxbauma Život zbož-
ných Židů a v neposlední řadě si mohou návštěvníci ho-
lešovského zámku prohlédnout výstavu 20 let Festivalu 
židovské kultury.  O hudební doprovod se při slavnostním 
zahájení festivalu postaralo seskupení Avrix. Dámské trio 
se představilo s velmi poutavým hudebním vystoupením, 
které doplnila tanečnice ZUŠ Holešov pod vedením Jany 
Lochmanové. 

Vrcholem večera pak byl koncert klezmerové kapely 
Trombenik, která navodila na holešovském nádvoří zámku 
skvělou atmosféru a některé posluchače přímo roztančila. 
Den pak uzavřelo promítání filmu Poslední klezmer. Na ve-
černí program vedly kroky téměř dvou stovek návštěvníků. 

Druhý festivalový den byl plný velkých návratů  
a velkých emocí.

Den byl zahájen oblíbenou komentovanou prohlíd-
kou židovského hřbitova. Nádherné místo a okouzlující 
průvodci Vratislav Brázdil a Achab Haidler jsou zárukou 
toho, že tento čas nebude promarněný. Prohlídky židov-
ského hřbitova se stávají stále více populární a svědčí  
o tom také hojná účast návštěvníků. Do Holešova si našli 
cestu také potomci holešovských Židů, kteří přijeli hledat 
své kořeny.

Vzpomínání
Prostřednictvím přednášky historika Karla Bartoška 

jsme pak zavzpomínali na uplynulé ročníky Festivalu ži-
dovské kultury, kdy promluvil také jeden ze zakladatelů 
festivalu pan Bohumil Kněz. Achab Haidler uspokojil 
všechny zájemce o hebrejštinu a Jan Machala poté před-
stavil průvodce holešovským pogromem.

… a úsvit nepřichází…
V rámci večerního programu v Kině Svět všechny pro-

střednictvím videozáznamu pozdravila Lisa Peschel, kte-
rou si mnozí jistě budou pamatovat z minulého roku. Jde 
o americkou badatelku, která se věnuje mimo jiné divadlu 

terezínského ghetta. Následně se představila klezmerová 
kapela Létající rabín, aby nám, divákům, přiblížila židov-
ský kabaret. Pořad nesl název Židovský kabaret od Terezí-
na po Helsinky. Svým skvělým a čistým výkonem dokáza-
la prostějovská kapela navodit tak nevídanou atmosféru, 
že jsme se často octli v situaci, kdy nám úsměv na rtech 
zaháněly slzy v očích. Z představení vyvstalo tolik emocí, 
které byl člověk nucen zpracovat. A toto jsou právě chvíle, 
které vedou k hlubokému zamyšlení. Nutno zmínit, že 
kapela Létající rabín se do Holešova vrátila po 10 letech.

Velké návraty
Po deseti letech se stejně jako Létající rabín do Ho-

lešova vrátil také předseda Chevra kadiša Chaim Kočí, 
který posluchačům přiblížil důvody, proč praktikující Židé 
putují k hrobům významných rabínských osobností nejen 
ve střední a východní Evropě, ale často také na Moravu. 
Osvětlil také, jak Židé chápou smrt a jak k ní přistupují,  
a spoustu dalších zajímavých informací.

Druhý festivalový den pak završilo promítání filmu 
Ve jménu praděda, který je dokumentem o kořenech, 
životě a smrti holešovského rodáka Davida Meisela. Člo-
věka, který z Holešova odešel do Chorvatska, kde založil 
pěvecký sbor, jenž dodnes funguje a sklízí obrovské úspě-
chy. V loňském roce se představil také v Holešově.

Vzpomínání i představení nové knihy
Ve čtvrtek měli zájemci opět možnost zúčastnit se 

komentované prohlídky Šachovy synagogy, o které dokáže 
správce Vratislav Brázdil dlouze, zaujatě a zajímavě hovořit. 
Se stejným nadšením dokáže hovořit také Achab Haidler, 
který i tentokrát zasvětil své „žáky“ do tajemství Svátých 
slov při čtení Bible v hebrejštině. Posluchači byli aktivně 
zapojeni do debaty, Achab totiž k „výuce“ přistupuje tak ně-
jak po svém, ostatně jako ke všemu ostatnímu. O to záživ-
nější tyto přednášky jsou. Následně pohovořil Chaim Kočí 
o méně známých ultraortodoxních židovských skupinách.

Velmi působivé pak bylo představení knižní novin-
ky Jindřicha Buxbauma a Mgr. Daniela Soukup, Ph.D. 
„Sedmero požehnání“. Zmíněný doktor Soukupa o knize 
pojednával velmi skromně a pokorně, přesně pojmeno-
val skutečnosti, vyzdvihl skvěle odvedené dílo Jindřicha 
Buxbauma, nutno však dodat, že jeho čisté a osobité Slavnostní otevření opraveného vstupního areálu na židovském hřbitově

Vratislav Brázdil prováděl zájemce židovským hřbitovem

SPOLEČNOST
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doprovodné texty mají na výsledném efektu knihy lví po-
díl. Jindřich Buxbaum pak popsal několik dobrodružných 
cest k dokonalé fotografii a povídání o jahrzeitech a dal-
ších tématech doplňoval Achab Haidler.

Doslova plná synagoga poté přivítala českého pís-
ničkáře, publicistau, spisovatele, fotografa, architekta, 
režiséra a také člověka, který stál u zrodu tradice židov-
ského festivalu v Holešově, pana Vladimíra Mertu. Bylo to 
opět kouzelné, koncerty v synagoze totiž mají nezamě-
nitelnou atmosféru. Závěrem dne si mohli návštěvníci 
vychutnat Večer mnoha chutí s kapelou Natalika.

Pátek byl věnován přednáškám i hudbě, vyvrcholil 
koncertem při svíčkách.

Pátečním třetím setkáním vyvrcholil populární se-
riál setkávání s hebraistou Achabem Haidlerem, který 
se tentokrát v rámci festivalu věnoval tématu bible a její 
interpretace. Achab nahlas přemýšlel a kladl do souvis-
lostí a kontextů dějin otázky lidské odpovědnosti, spasení  
a příchodu Mesiáše. Se svými posluchači se nicméně na-
konec rozloučil velmi konkrétně - nastínil ambici brzké-
ho dokončení chybějící fotodokumentace holešovského  

židovského hřbitova, kterou zpracovává již několik let. Je 
možné, že mu malou monografii na toto téma vydá samo 
Město Holešov.

Velmi půvabné bylo setkání s holešovským komor-
ním souborem Corda Magico, který tentorkát v Šachově 
synagoze vystoupil ve složení Monika a Pavel Březinovi, 
Nelly Billová, Alena Vaculíková a Eliška Honková. Kombi-
nace krásných autorských skladeb Nelly Billové a mimo-
řádné akustiky prostoru vykouzlila přijemný zážitek.

Jiří Srnad z krnovského Spolku u synagogy přijel do 
Holešova přednášet na téma Tragédie soluňských Židů.  
S Řeckem již třicet let obchoduje, za tuto dobu dokázal 
téma rozpracovat až do konkrétních detailů. V Šachově sy-
nagoze se podělil o příběh československých Židů, kteří do 
Řecka utekli před Hitlerem. I když později pochopili, že ani 
ve východní Evropě holocaustu neuniknout, nakonec měli 
štěstí a přežili. Vyprávění Jiřího Strnada byl velmi příjemné 
a hodina a půl utekla rychle. I když téma bylo velmi těžké, 
přednáška končila hlasitým potleskem a smíchem. Jiří Str-
nad se se svými posluchači rozloučil zpěvem písní šabatu.

Poslední přednášející předposledního festivalového 
dne byl Tomáš Sedlák, průvodce v krnovské synagoze. 

Inspiroval se holešovským festivalovým jubileem a hovo-
řil o běhu času, zda dvacet let je nebo není dlouhá doba. 
Svou úvahu netradičně opřel o biblický příběh o Peres 
Uzovi, který vztáhl ruku k Boží schráně.

Holešovská synagoga jakožto velmi komorní prostor 
dokáže sama o sobě vytvořit neopakovatelnou atmosfé-
ru. Pokud se přidá nádherná hudba, je kouzlo dokonáno. 
Díky zpěvu jazzové zpěvačky Petry Erneyové a hudební-
mu doprovodu Adama Tvrdého a Petra Dvorského jsme 
mohli zažít cosi nevídaného. Každý tón se rozprostíral tak 
lehce a čistě, jako by byl pro tento večer stvořen. Ohlas 
posluchačů byl náležitým zrcadlem toho, jak krásného 
koncertu jsme byli svědky.

Pro letošní ročník festivalu bylo možné se v tento 
večer naposled nechat unést slovy Achaba Haidlera, který 
všechny zájemce provedl rituálním obřadem zahájení Ša-
batu. Pozoruhodným způsobem vysvětlil veškeré úkony  
a náležitosti, vtipem sobě vlastním nás převedl k hlubo-
kým myšlenkám a zmizel... Šábes začíná...

Pátým dnem pestrého programu byl úspěšně za-
končen Festival židovské kultury Ha-Makom. 

Již neodmyslitelně k festivalu patří Big Band Josefa 
Hájka, který se představuje tradičně s krásným hudebním 
aranžmá. Tentokrát skvělé hudebníky doplnila Zuzana 
Lapčíková, která usedla za cimbál a chopila se také mik-
rofonu. Moderátorským slovem ji potom doplnil Josef Va-
verka. Koncert Big Bandu Josefa Hájka nás provedl cestou 
od židovských písní po swing, od cimbálu k Big bandu. 
Poté byly představeny a nabídnuty k ochutnávce výrobky 
společnosti Rudolf Jelínek, která je hlavním partnerem 
festivalu.

Odpoledne už se neslo v duchu židovských tanců. 
Zájemci měli možnost se základy těchto tanců naučit 
pod vedením úžasné taneční skupiny RUT Prostějov. 
Velmi nás těší, že je rok od roku kruh tanečníků na 
náměstí větší a větší. Byla to nádherná podívaná. Tato 
úspěšná taneční skupina se představila také při festiva-
lovém večeru pod hvězdami, tentokrát už s kompletním 
dech beroucím vystoupením. Došlo také na vzpomíná-
ní. Kapela RUT se letos v Holešově představila už pošest-
nácté, vedoucí souboru Eva Štefková přiznala, že se do 
Holešova velmi rádi vracejí, a že je pro ně Holešov spe-
cifický v tom, že v něm zažili mnohá „poprvé“. Také letos 
bylo jedno „poprvé“ a to představení nové choreografie. 
Vzpomínky mimo jiné zabloudily i na samé počátky fes-
tivalu a k osobnosti Jiřího Richtera, díky kterému tato 
spolupráce vznikla.

Zlatým hřebem večera pak byl koncert charismatic-
ké Ivy Bittové a kapely Čikori quartet. Tato pozoruhodná 
osobnost působila na diváky svým šarmem a osobitým 
stylem. Spolu se členy kapely nám Iva Bittová předved-
la podmanivou hru se zvuky a tóny a představila se jako 
první dáma alternativní scény. Koncert byl důkazem toho, 
že se hudba dá vnímat tělem i duší. Na tento koncert,  
a vlastně na celý festival, budeme dlouho vzpomínat.

Posledním bodem programu pak byla nedělní ko-
mentovaná prohlídka hradu Kurovice, na kterou si našlo 
cestu na šest desítek návštěvníků.

Text a foto Hana Helsnerová, Dana PodhajskáTradiční dopolední koncert Big Bandu Josefa Hájka

Nezaměnitelné hudební vystoupení Ivy Bittové

SPOLEČNOST
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Zde najdete záznamy jednotlivých reportáží

ČT24 Studio 24 https://www.ceskatelevize.cz/ivysi-
lani/10101491767-studio-ct24/220411058290721

ČT1 Události v regionech (Brno) https://www.ces-
katelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-
-regionech-brno/320281381990721-udalosti-v-re-
gionech/obsah/779889-festival-zidovske-kultury

Festival židovské kultury ve fotografiích

Záznam České televize z Holešova
V několika živých vstupech se Holešov objevil ve zpra-

vodajství České televize. Pozornost redaktora Luboše Dostá-
la, kameramana Michala Vlčka a techniků brněnského pře-
nosového vozu přitáhl první den festivalu židovské kultury.

Štáb dorazil ve 12 hodin a natočil výstavu Jindřicha 
Buxbauma v prvním patře zámku. Pak se přesunul do 
Šachovy synagogy, kde ve 13 hodin začala komentovaná 
prohlídka. Krátce na to vstoupil do vysílání ČT24 roz-

hovorem s Vratislavem Brázdilem.  Divákům představil 
zrekonstruovaný vstup na židovský hřbitov a v krátkosti 
historii židovství v Holešově. Poté celé technické zázemí 
přesunulo opět na zámek.  O půl šesté následoval dal-
ší živý vstup na ČT1 do Událostí v regionech pro jižní 
Moravu, který celodenní záznam České televize z dění  
ve městě uzavřel.

 Dana Podhajská

Mgr. Daniel Soukup Ph.D. a J. E. Daniel Meron při návštěvě židovského hřbitova Klezmerová kapela Trombenik zahrála v den zahájení festivalu

Hebraista Achab Haidler při komentované prohlídce židovského hřbitova Židovský kabaret v podání Létajícího rabína

Vladimír Merta znovu v Holešově Jazzový koncert při svíčkách Výuká židovských tanců s taneční skupinou RUT
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Více fotografií z Festivalu židovské kultury 
naleznete na webu města www.holesov.cz

Dobrovolnický workcamp v Holešově, letos ryze české obsazení
V červenci se v Holešově konal tradiční workcamp 

Jewish Holešov 2020, mezinárodní dobrovolnický pro-
jekt, do kterého se však letos v důsledku světové pande-
mie a uzavření hranic přihlásili jen Češi a lidé s trvalým 
pobytem v České republice. Šest českých studentek a je-
den Američan (67 let) vyčištili hřbitov od plevele, psího 
vína a křovin. Poznali také okolí a zapojili se do progra-
mu festivalu židovské kultury. 

„Letošní ročník proběhl velmi dobře, dobrovolníci 
splnili všechno, co měli. Odvedli dobrou práci,“ zhod-
notil workcamp Vratislav Brázdil z holešovské synagogy  
a židovského hřbitova. 

Workcamp Jewish Holešov 2020 je týmový dobro-
volnický projekt, který pro pořadatelské Městské kul-
turní středisko Holešov s finančním přispěním Židovské 
obce Brno zajišťuje nezisková organizace INEX-SDA. 
Koná se řadu let, protože židovská historie města veřej-

nost zajímá. Motivace k účasti však může být i jiná. Před 
pěti lety přijela Irka, která v regionu hledala  kořeny.  
O rok později organizátory překvapil šedesátiletý ně-

mecký učitel, který se v Holešově pokusil vyrovnat  
s důsledky genocidy. Američan, který tady byl letos, má 
z východní Evropy židovské předky.         Dana Podhajská   

Poslední akce festivalu - prohlídka hradu v Kurovicích
I když Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 

vrcholí vždy sobotním koncertem, jeho skutečný závěr 
se odehrává již tradičně v neděli, formou zájezdu po ži-
dovských památkách. Protože letošní plánovaný zájezd 
po památkách na Židy, kteří obývali severní Moravu se 
kvůli koronavirové pandemii nemohl konat, zvolili or-
ganizátoři náhradní řešení - a tím byla komentovaná 
prohlídka hradu v Kurovicích, na kterém se nacházejí 
světově unikátní hebrejské nápisy, vyryté tam v roce 
1656/1657. A přes původní rozpaky bylo toto zakonče-
ní letošního XX. festivalu šťastnou volbou - do Kurovic 

přijela opravdu spousta zájemců o tuto jedinečnou pa-
mátku, byly to celé rodiny z Holešova i mimoholešovští 
účastníci festivalu. Velkou prohlídku vedl holešovský 
historik Karel Bartošek, který organizoval překlad a in-
terpretaci zde nalezených hebrejských nápisů. Ale pro-
hlídka se netýkala jen této židovské památky. Měla for-
mu jakési spirály - návštěvníci postupovali od hradního 
příkopu, kde se octli v době vzniku zdejšího opevněného 
sídla na konci 13. století, přes komnaty v přízemí, které 
jsou datovány do druhé poloviny století 14., reprezen-
tační pokoje se skvělými kamenickými ozdobami, erby 

a nástěnnými malbami, pocházejícími z konce století 
15. a poloviny století 16. až do druhého patra, kde jsou 
velké renesančně-barokní sály, postavené na konci 16.  
a počátku 17. století. No a samozřejmě na konci pro-
hlídky to byly ony hebrejské podpisové nápisy, datované 
těmi, kteří je vyškrabali do omítky, do roku 1656/1657.

Mnoho Holešováků bylo překvapeno, jaká nádher-
ná, opravdu mimořádná historická památka se nachází 
kousíček od našeho města a jistě se sem rádi vrátí - třeba 
na Historické dny na hradě Kurovice, které se letos usku-
teční 5. a 6. září.                                                                       KB

Navštivte výstavu v arkádách zámkuVážená redakce,
touto cestou bych chtěl poděkovat všem organizáto-

rům a pořadatelům XX. ročníku Festivalu židovské kultury, 
kteří navázali na činnost našich organizace OLAM JUDAI-
CA, která tento festival založila. Dovolím si vzpomenout 
na ty, kteří již nejsou mezi námi a stáli na úplném začátku, 
předseda OLAM JUDAICA pan Jiří Richter, spisovatel pan 
Arnošt Lustig, herec pan Jiří Zapletal, sportovec a historik 
pan Lubomír Bartošek, odbojář pan Neumann a pak je 
tady ještě řada lidí, kteří byli našimi příznivci a již také ne-
mohli přijít na XX. ročník. Jsem rád, že se do Holešova vrací 
téměř po dvaceti letech kapela Trombenik, skupina Natali-
ka a hudebník Vladimír Merta, který byl u našich začátků. 
Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl ze zdravotních důvo-
dů této slavnostní chvíle zúčastnit, přeju všem organizáto-
rům a pořadatelům hlavně pevné zdraví, kvalitní účinku-
jící a jako příznivec dobré hudby hodně koncertů a hlavně 
obecenstvo, které bude mít stále zájem o židovskou kulturu 
ještě mnoho let, aby tato tradice mohla pokračovat. 

Za OLAM JUDAICA Bohumil Kněz 
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Kontrasty Ukrajiny, zámek otevřel další výstavu fotografií
Městské muzeum a galerie Holešov připravilo ve 

spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc novou výsta-
vu. Na snímcích fotografa Richarda Boudy ukazuje dvě 
tváře Ukrajiny. Nejen dopad války, chudoby a korupce, 
ale také pohostinnost, krásu divoké přírody, kouzlo ves-
niček a upřímnost tamních obyvatel. 

Fotograf zaostřuje na obyčejné lidi, kteří se ocitli  
v neobyčejné situaci. Jiné zachycuje v každodenní všed-
nosti, i zde se však o sebe bijí prudké kontrasty. Kam se 
země ubírá, zaznamenával více než sedm let a na sním-

cích zachytil také projekty Arcidiecézní charity Olomouc, 
která na Ukrajině pomáhá od roku 1990. Podporuje děti 
a sirotky z dětských domovů i sociálně slabých rodin, 
lidem sužovaným těžkým životem nabízí třeba nové 
hobby a motivace.  

Richard Bouda (*1978) se věnuje zejména reportáž-
ní a dokumentární fotografii různých sociálních skupin. 
Zdokumentoval například život v jednom z největších 
slumů světa v keňské Nairobi nebo příběhy unesených 
kurdských žen v severním Iráku. Během „migrační krize” 

zaznamenával putování uprchlíků ženoucích se po tzv. 
Balkánské cestě – tedy cestě z Řecka přes Makedonii, 
Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko a Česko. Zaměřuje se také 
na objevy a expedice, např. z podzemí Venezuely, Iránu, 
Islandu, Severní Ameriky a Balkánského poloostrova.

Výstava se koná na chodbách prvního patra zámku  
a je volně dostupná od 4. do 30. srpna, denně kromě 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Dana Podhajská

Striptýzová show California Dreams 
v Holešově

V Holešově bude striptýzová show. Skupina California Dreams vystoupí 9. října  
v New Drive Clubu holešovského zámku. Pořadatel Městské kulturní středisko Holešov 
zveřejní více informací na www.holesov.info. 

Formace California Dreams vznikla začátkem roku 2009 a inspirovala se význam-
nou americkou striptýzovou skupinou Chipp’n’dales. Má za sebou stovky vystoupení  
a tisíce fanynek, pro které se snaží připravovat stále nové a strhující show. (dap)

Studenti z bystřické nábytkářské školy 
budou vystavovat na zámku v Holešově

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem pořádá pod záštitou 
Nadace Tomáše Bati ve Zlíně výstavu studentských prací s názvem Tomáš Baťa očima 
studentů. Výstava vzniká ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov  
a koná se od 15. září do 30. října v prostorách prvního patra zámku. Její součástí bude 
také výstava studentských prací z archivu školy. Tyto práce vznikaly v rámci maturitních 
zkoušek. (dap)   

POZVÁNKY
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Hobby sběratelské setkání se koná 13. září v prvním 
patře zámku a to od 8 do 13 hodin. Vstupné je 20 Kč  
a děti do 6 let mají vstup zdarma. Rezervace stolů a bližší 
informace na emailové adrese novotny@mks-holesov.cz.

Bleší trhy na holešovském zámku jsou tradicí  
a městské kulturní středisko je pořádá pravidelně čty-
řikrát do roka. Za praktickými věcmi do domácnosti  
i předměty vyšší sběratelské hodnoty jezdí do Holešova  
prodejci i sběratelé stovky kilometrů. Nabízejí mince, ke-
ramiku, hračky, nože, zbraně, porcelán, obrazy, dopisní 
známky, gramofonové desky, šperky, sklo i kuriozity, jako 
jsou brýle po babičce. 

Další Holešovský blešák bude 15. listopadu. (dap) 

Vojtěch Kubašta 
- geniální ilustrátor

Dokumentární fotografie J. Buxbauma, 
autor zachytil Holešov a výročí rabína Šacha  

Fotograf Jindřich Buxbaum vystavuje na zámku 
snímky zbožných Židů na holešovském židovském hřbi-
tově a v synagoze. Výstava se koná do 6. září na chodbě 
prvního patra a je volně přístupná. Otevírací doba je úte-
rý až neděle 9 – 12 a 13 – 17 hodin.   

Na snímcích Jindřicha Buxbauma jsou lidé, kteří  
si připomínají Šachovo výročí úmrtí, takzvaný járcajt  
a přijíždějí do Holešova, aby se u jeho hrobu pomodlili. 
Autor sledoval a fotografoval tyto chvíle tři roky a v Ho-
lešově vystavuje výběr 25 velkoformátových fotografií. 
Vedle Holešova jsou na výstavě také fotky z Ukrajiny. 

„Járcajt jsou velké emoce. Touha a víra v Boha je 
opravdová. Chtěl jsem to zachytit a připomenout spo-
lečnosti komunitu, která tady stále je,“ vysvětlil Jindřich 
Buxbaum, který jako první téma zachytil fotoaparátem. 
Jako židovský fotograf měl štěstí, že jej tato uzavřená ko-
munita mezi sebe přijala. Jeho fotky si můžete prohléd-
nout také v nové knize Sedmero požehnání. Je zajímavé, 
že se na její výsledné podobě jako poradce a přítel autora 
podílel významný český fotograf Jindřich Štreit. Knihu 
Sedmero požehnání Jindřich Buxbaum v Holešově také 
představil během festivalu židovské kultury. 

 Dana Podhajská

Největší zajímavostí výstavy geniálního ilustrátora 
Vojtěcha Kubašty je plán Mekky, který autor vytvo-
řil na zákázku pro arabskou učebnici. 

Prohlédnout si jej můžete až do 11. října, kdy výstava končí, 
a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

foto Dana Podhajská  

V září bude další 
Holešovský blešák

Kouzelná Culinka 
s tancohrátkami 
zavítá do Holešova 

Městské kulturní středisko Holešov zve na před-
stavení pro děti a rodiče. Kouzelná Culinka se svým ani-
mačně hudebně pohybovým programem pro nejmenší 
zavítá do holešovského kina Svět.

Představení se koná 26. září od 15 hodin. Vstupenky 
zakoupíte v předprodeji za 120 Kč, děti do 3 let bez náro-
ku na sedadlo mají vstup zdarma. (dap)

Yo Yo Band zahraje 
v Holešově

Koncert se koná 28. srpna v 19.30 hodin na zámec-
kém 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 čer-
nošský spirituál, soul a gospel.  Stali se tak průkopníky 
tohoto hudebního žánru v tehdejším Československu. 

Kapela letos slaví 45 let na českých pódiích, nejinak 
tomu bude také na koncertě v Holešově.  (dap)

POZVÁNKY
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
ÚMRTÍ    
Hana Zaoralová – Holešov
Karel Ondruška – Holešov
Ladislav Kopřiva – Holešov
Marie Jílková – Holešov
Oldřich Brázdil – Holešov
Ludvík Kaňa – Holešov
Miroslav Janečka – Holešov
Dagmar Paseková – Holešov
Cyrilka Daňková – Holešov
Hedvika Hamšíková – Holešov
Jiřina Šarmanová – Holešov
Jaroslav Novák – Holešov
Zdenka Glozigová – Holešov
Karel Kolařík – Holešov

Vzpomínka na bratra Jaroslava Pařenicu
( 1. 10. 1935 - 29. 7. 2020)

SŇATKY

Markéta Mikešková – Přílepy
Josef Dujka – Přílepy
Jana Brázdilová – Zlín
Milan Lutonský – Prusinovice
Veronika Sitníková  – Otrokovice
Jakub Slavík – Bohuslavice u Zlína
Emilie Vančurová – Prusinovice
Radek Zlámal – Prusinovice
Tereza Maléřová – Žlutava
Josef Šmedek – Žlutava
Zuzana Blahová – Holešov
Tomáš Krušoft – Holešov
Tereza Olšanská – Holešov
Jiří Menšík – Žeranovice
Lucie Žaludová – Karlovice
Radek Zbruš – Karlovice
Blanka Kachlová – Osíčko
Antonín Horák – Osíčko

foto: Pavel Karhan

Za br. Oldřichem Brázdilem
(23. 10. 1943 – 15. 7. 2020)

Ve středu 15. července zesnul ve věku nedožitých 77 let v nemocnici v Kroměříži náš 
dlouholetý člen Oldřich Brázdil, znamenitý stolař a tesař a předobrý člověk. Ti, kteří jej 
znali, vědí, že br. Brázdil byl člověk naprosto katolický: držel se prosté dělnosti, pokory, 
skromnosti, nějaké oné tajuplně darované schopnosti považovat každý den, každou chvíli, 
světlou i temnou, za obrovský, nepochopitelný dar. Pro všechny lidi, kteří za ním přišli  
s prosbou či s přáním, měl cit: pokud mohl, pomohl jim nebo poradil. 

Nikdy nezkazil žádnou legraci, rád se aktivně účastnil obnovovaných starých venkovských 
zvyků – např. obnovy Všetulského práva, vodění medvěda, stavění májky a dalších slavností.

Ztratili jsme v něm výborného přítele a kamaráda, o němž jsme věděli, že se na něho 
můžeme stoprocentně spolehnout, že je tu pro nás vždy k dispozici. V posledních letech 
jsme byli svědky toho, jak statečně bojuje s nemocemi, jak do poslední chvíle pracuje  
a věří. Už s ním nebudeme moci mluvit, už za ním nebudeme moci přijít pro radu, pro po-
moc. Víme, že nám bude scházet, že zůstaneme jeho dlužníky. A taky víme, že zůstaneme 
spolu, i když tu nebude. Není.  

Jeho památku nám ve městě viditelně připomíná jeho krásná práce, kterou zde vy-
konal  se svými syny – precizní stolařské a tesařské dílo při znovuvýstavbě všetulské zvo-
nice, misijní kříž u holešovského farního kostela, opravené lavice v holešovských kostelích  
a mnoho dalších znamenitých prací.             

Ing. František Rafaja, MO KDU-ČSL

foto: Hana Helsnerová

Iveta Vrlová – Zlín
Jozef Burda – SR
Dagmar Sadilová – Holešov
Marek Olejník – Lipník nad Bečvou
Lucie Pumprlová – Prusinovice
Vlastimil Mizera – Holešov
Věra Dresnerová – Bystřice p. H.
Ladislav Chmelař – Holešov
Petra Novotná – Bystřice p. H.
Pavel Bednařík–Bystřice p. H.
Martina Novotníčková – Hlinsko pod Host.
Lukáš Hudák – Hulín
Dominika Adámková – Bystřice p. H.
Ondřej Klíma – Bystřice p. H.
Petra Smolinková – Hulín
Petr Zdráhal – Hulín
Jarmila Smažilová – Hlinsko pod 
Hostýnem
Zdeněk Chalupa – Hlinsko pod Hos-
týnem

Kateřina Kopečná – Holešov
Marek Hebron – Ludslavice
Pavla Kohoutová – Holešov
Ján Seidl – Holešov
Jana Šimečková – Vyškov
Lubomír Kopřiva – Vyškov
Veronika Ondráčková – Karviná
Josef Kadlánek – Lechotice
Andrea Hlinská – Přílepy
Tomáš Polách – Přílepy
Veronika Panáčková – Otrokovice
Pavel Andrýsek – Žeranovice

Ve středu 29. července 2020 naše 
řady navždy opustil náš dlouholetý člen, 
dobrovolný hasič tělem i duší bratr Jaro-
slav Pařenica.  Ve sboru aktivně působil 
téměř 60 let a hasiči byli jeho druhou ro-
dinou. Byl dlouholetým členem výjezdo-
vé jednotky a mnoho let také starostou 
našeho sboru. Za obětavou práci a ne-
zjištnou pomoc byl mnohokrát oceněn, 
jak základní organizací, tak Sdružením 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. Je drži-
telem Řádu sv. Floriana a vlastní titul 
Zasloužilý hasič. V roce 2018 byl jmeno-
ván „Osobností města Holešova“ za své 
celoživotní působení v oblasti požární 
ochrany.

S úctou vzpomínají členové Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov. Čest jeho 
památce!

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání občánků, které se bude konat opět od 
září  v prostorách  krásné salla tereny holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání Vašeho 
dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín na Městský úřad v Holešově, dveře č. 110 – matrika, 
přízemí vpravo popř. telefonicky Jarmila Medková, telefon 573 521 355. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Holešovské Hudební léto na koupališti vrcholí

Hasiči v pilné spolupráci s rybáři odklízeli spadané stromy
V rámci cvičení zásahů na vodní hladině a současně 

cvičení práce s motorovou pilou pomáhali profesionální 
hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje 
ze stanice Holešov a dobrovolní hasiči Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Holešov při vyprošťování spad-
lých stromů do 3. rybníku v areálu Rybníčky Holešov.  
Tato akce vznikla z iniciativy holešovských rybářů. „Jsme 

velmi rádi, že naše vzájemná spolupráce funguje vel-
mi dobře a všem zúčastněným hasičům i jejich vedení 
za celý rybářský spolek velmi děkuji,“ uvedl předseda 
Moravského rybářského svazu, z. s. pobočného spolku 
Holešov JUDr. Jindřich Pruš.

Stromy ležely v rybníčku a na jeho okraji již delší 
čas, v poslední době však docházelo k nebezpečnému 

Pamětní síň sv. Jana Sarkandra je zpřístupněna veřejnosti
V pátek 17. července jsme v Holešově přivítali vzác-

nou návštěvu. Slavnostní mši, která předcházela oficiál-
nímu otevření Pamětní síně sv. Jana Sarkandra v kostele 
sv. Anny, celebroval biskup a generální vikář olomoucké 
arcidiecéze Msgre. Josef Nuzík, který také požehnal stálé 
expozici věnované bývalému holešovskému faráři a mu-
čedníkovi sv. Janu Sarkandrovi.

Tato pamětní síň vznikala několik měsíců a z velké 
části je již dokončena a zpřístupněna veřejnosti. K vidě-
ní jsou historické tisky, obrazy, umělecká díla i relikvie  
sv. Sarkandra. Tyto historické předměty doplňují panely, 
které pojednávají o životě i smrti tohoto světce. Postup-
ně budou doplněny interaktivní prvky včetně napodo-
benin mučicích nástrojů.

Po požehnání padlo několik slov z úst biskupa Nuzí-
ka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, své poděko-
vání vyslovila také senátorka Šárka Jelínková i místosta-
rosta města Holešova Pavel Karhan.

Ať již je osobnost Jana Sarkandra jakkoliv kontro-
verzním tématem, jeho historická stopa je v Holešově 
velmi výrazná a patrná. Právě z toho důvodu je přínosné, 
že byla sestavena tato zajímavá expozice, která shrnuje 
jeho osud a představuje jej širší veřejnosti.

jednání, kdy se neznámí jednotlivci po stromech prochá-
zeli, a hrozilo nebezpečí úrazu.

Na dvě desítky hasičů a členů rybářského spolku si 
s pomocí člunu a těžké techniky se stromy poradily a vše 
bylo během jednoho odpoledne odklizeno.

Hana Helsnerová

Letošní programová novinka – Hudební léto na 
koupališti - se dostává do svého vrcholu. Pravidelná 
přátelská posezení s kapelami hrajícími pro široké spek-
trum posluchačů pokračovala v sobotu 31. července na 
Zámeckém koupališti s cimbálovou muzikou Včelaran. 
Muzikanti z Bílovic (jejichž jsou Včelary místní částí) se 
opět ukázali jako skvělí baviči a rozezpívali všechny po-
sluchače hluboko do noci.

Následující sobota, 8. srpna, znamenala určitou 
změnu. Tentokrát se přátelské hudební posezení přesu-
nulo z koupaliště zámeckého na koupaliště všetulské. 
Zde, v Hospůdce na hřišti, vystoupila asi nejpopulár-
nější holešovská hudební skupina, country a western 
uskupení Texas. Z iniciativy starosty města bylo toto 
posezení spojeno s dobrovolným vstupným, jehož celý 

Pamětní síň, která vznikla ve spolupráci Římsko-
katolické farnosti Holešov, Městského muzea Holešov  
a města Holešov, je přístupná v rámci projektu Otevřené 
brány a je součástí prohlídkového okruhu.

Hana Helsnerová

výtěžek byl věnován Útulku pro opuštěná zvířata ve Zlí-
ně. Vybralo se pěkných 6 870,- Kč, které byly oficiálně 
předány zástupcům útulku ve středu 12. srpna starostou 
města Holešova. S Texasem je vždy pohodová zábava, 
což ví spousta Holešováků a proto bylo přímo narváno  
a všichni (většinou trošku starší občané) s vervou zpívali 
ty slavné známé písničky od táborových ohňů.

 V sobotu 15. srpna vystoupila na Zámeckém kou-
pališti další holešovská skupina Bušek Band. Také toto 
vystoupení se těšilo velkému zájmu veřejnosti.

Ale Hudební léto ještě nekončí, 22. srpna zahraje na 
koupališti oblíbená cimbálovka Kašava a závěr prázdnin 
si opět připomeneme s Texasem. A možná bude ještě 
přídavek, ale o tom později...

Karel Bartošek

ZPRÁVY 
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Letní škola barokní hudby - hudební událost evropského významu
byla zahájena v Holešově v pátek 7. srpna. V současné koro-
navirově opatrné době, kdy je rušena jedna akce za druhou, 
přes mnohé strázně a protivenství, připravili organizátoři 
devítidenní ohňostroj virtuozní hudby. Již 18. (!!!) ročník 
Letní školy barokní hudby, zcela ojedinělého, opravdu ev-
ropsky unikátního projektu, rozezvučil skvělé barokní pa-
mátky Holešova a formou závěrečných koncertů i Moravy.

Letní škola barokní hudby (LŠBH) je opravdu jedineč-
ným hudebním svátkem, jehož význam asi ještě úplně 
nedoceňujeme. Pod vedením jednoho ze světově nejvý-
znamnějších odborníků na barokní hudbu, dirigentem 
Romanem Válkem a řady proslulých lektorů z celé Evropy 
– mimo jiné Anastasie Baraviery (violoncello), Myriam 
Arbouz (zpěv), Luise Haugk (hoboj), Dagmar Šaškové 
(zpěv), Petra Zajíčka a Josef Žáka (barokní housle), Jakuba 
Kydlíčka a Michaely Koudelkové (zobcová flétna), Terezy 

Válkové (sbor) a řady dalších respektovaných jmen – se 
skoro 150 žáků, jinak profesionálních hudebníků  z celé 
Evropy, věnovalo studiu techniky interpretace staré hud-
by. Mezinárodní workshop probíhal zejména v prostorách 
monumentálního holešovského barokního zámku, kam 
barokní hudba zcela jasně patří. Organizátorem akce je 
v současnosti zřejmě v Evropě nejuznávanější hudební 
těleso, zabývající se barokní hudbou – Czech ensem-
ble baroque. Ale LŠBH nezůstává jen u praktické výuky 
na originálních historických nástrojích a doprovodných 
přednáškách a besedách se světově proslulými interpre-
ty. Projekt přináší živou, špičkovou barokní hudbu i do 
vlastního města. Tradičně byly odehrány velké koncerty 
pro širokou veřejnost  - v neděli 9. srpna  Koncert lektorů 
na holešovském zámku, kde bylo možné poslechnout si ty 
nejlepší interprety z celé ČR a světa, v úterý 11. srpna pak 

studentský koncert duchovní hudby ve zcela autentickém 
prostředí bývalého zámeckého kostela sv. Anny, vyznaču-
jícího se vynikající akustikou, ve středu 12. srpna to byla 
tzv. Zámecká noc – studentský koncert na nádvoří zámku  
v lehčím duchu a s vynikajícím vínem pro posluchače i inter-
prety a v pátek 14. srpna se uskutečnil Závěrečný koncert, 
na kterém vystoupili všichni studenti a lektoři školy. Letošní 
ročník byl věnován největšímu velikánovi barokní hudby, 
Johannu Sebastianovi Bachovi provedením jeho Kantáty 
214. Na koncertě vystoupil nejžádanější kontratenorista na 
světě, Andreas Scholl a jeho manželka, cembalistka Tamar 
Halperin. Tito dva opravdu světoví hudebníci vedli na letošní 
LŠBH Mistrovskou třídu, do které byli vybráni jen ti nejlepší 
hudebníci z nejlepších. Závěrečný koncert se ještě usku-
tečnil v sobotu 15. srpna v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči, 
kde původně Letní škola barokní hudby začínala a v neděli  
16. srpna v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Součástí tohoto workshopu byla rovněž interpretační 
soutěž, jejíž vítězové byli představeni na závěrečném kon-
certu. Ale toto velké nahromadění nadšených hudebníků se 
projevilo i v ulicích města – jako každoročně se občas během 
pobytu v Holešově vždy několik žáků či lektorů sejde a za-
hraje kolemjdoucím některý z právě nacvičovaných kousků.

I když letošní ročník LŠBH byl v ohrožení – organizá-
torům se nepodařilo sehnat dost peněz, z důvodu proti-
covidových opatření byly velké problémy s ubytováním 
frekventantů i lektorů, nakonec se všechna protivenství 
podařilo překonat a tento opravdu skvostný hudební po-
čin mohl proběhnout! Je velkou příležitostí města Holešo-
va, že může hostit takovýto projekt, který vysoce přesahu-
je nejen místní, regionální, ale dokonce i celostátní rámec 
a je velkou událostí v celém hudebním světě! 

(kb)

Johann Sebastian Bach byl v Holešově. A líbilo se mu tady.

SPOLEČNOST

Oblíbené úsloví „Dát si bacha“ skutečně vzniklo  
z příjmení „Bach“, ovšem oním iniciátorem nebyl geniální 
barokní hudební skladatel, ale neblaze proslulý ministr 
vnitra a později premiér Rakouského císařství, Alexandr 
Bach (1813 - 1893). O více než sto let starší Johann Sebas-
tian Bach (1685 – 1750) je naštěstí mnohem slavnější a je 
považován za jednoho z největších hudebních géniů všech 
dob a v každém případě je  završitelem barokního hudeb-
ního stylu. Je tedy zcela přirozené, že letošní, v Holešově 
konaný již desátý ročník Letní školy barokní hudby, špič-
ková událost hudebního světa v našem státě, se přihlásil 
k odkazu Johanna Sebastiana. Přes sto dvacet studentů 
(jinak profesionálních hudebníků a zpěváků často velmi 
zvučných jmen v oblasti klasické hudby) a lektorů (oprav-
dových evropských špiček v interpretaci barokní hudby)  
z mnoha zemí Evropy i z České republiky týden pilně při-
pravovala nastudování vrcholných děl letošního patrona 
letní školy a barokní hudby vůbec. A v pátek 14. srpna to 
přišlo – Letní škola barokní hudby 2020 uspořádala ve vel-
kém barokním sále holešovského barokního zámku (který 
je centrem veškerého jejího konání) závěrečný koncert, 
monumentální provedení dvou Bachových kantát. Sešli se 
na něm všichni lektoři a studenti, dokonce i několik hostů, 
špičkových virtuosů. Velký orchestr pod vedením vedoucí-
ho letní školy, v současnosti zřejmě nejvýznamnějšího ev-
ropského znalce a provozovatele barokní hudby, Romana 

Válka, hrál na autentické barokní nástroje a i jeho obsaze-
ní odpovídalo Bachově instrumentaci – kromě houslí, viol, 
violoncell a kontrabasů zde byly zastoupeny různé druhy 
barokních hobojů, traversa (barokní příčné flétny), klariny, 
theorba, positiv a cembalo. Padesátičlenný pěvecký sbor 
pod vedením Terezy Válkové rovněž používal autentické 
barokní pěvecké techniky. Jako první zazněla Bachova 
duchovní kantáta Wacher auf, ruft uns die Stimme, BWV 
140, kterou Johann Sebastian Bach složil v roce 1731 a po-
prvé uvedl v chrámu Sv. Mikuláše v Lipsku. Jedná se o sou-
část luteránské bohoslužby, složený ze dvou sborů a řady 
duet a recitativů. Jako sólisté vystoupili se sopránovými 
party Zuzana Badárová a v Holešově dobře známá Kris-
týna Vylíčilová, tenor Jan Kožnar a bas Jiří M. Procházka.  
Po monumentální duchovní skladbě následovalo předsta-
vení vítězů studentské soutěže Letní školy barokní hudby. 
S drobnými Bachovými koncertními skladbami vystoupila 
stříbrná Kristýna Vylíčilová, která skvěle reprezentovala 
náš region v silné mezinárodní konkurenci, bronzová cem-
balistka Marie Nečasová a zlatý cembalista Jiří Havrlant, 
který strhujícím způsobem zahrál za doprovodu orchest-
ru Allegro ze slavného Bachova Braniborského koncertu  
č. 5 D dur. 

Po přestávce potom zazněla světská, tzv. holdovací 
kantáta Toenet, ihr Pauken! Erschallet Trompeten (Zvučte 
tympány! Rozezněte se trumpety) BWV 214. Tuto nádher-

nou, velkolepou skladbu složil Bach ve službách saského 
kurfiřta a polského krále Fridricha Augusta Silného v roce 
1733 u příležitosti narozenin kurfiřtovy a královy man-
želky, Marie Josefy Habsburské, dcery rakouského císaře. 
Jásavé, slavnostní tóny kantáty okouzlily posluchače –  
i ty, kteří jinak klasické hudbě moc neholdují. Kromě per-
fektně sehraného orchestru a sezpívaného sboru zaujaly  
i skvělé sólové party. Zejména sopranistky Kristýna Vy-
líčilová a úžasná Pavla Radostová a překvapivě výrazná 
altistka Lucie Netušilová Karafiátová. 

Papá Bach bohužel nesložil žádnou operu (i když 
operní představení jiných autorů navštěvoval a považo-
val operu za „pěkné písničky“). Ale jeho kantáty, plné 
sborů, árií a recitativů tuto mezeru v jeho díle dostatečně 
zaplňují. Obě vybrané kantáty byly krásným průřezem 
mistrova díla a jejich provedení ve velkém sále holešov-
ského zámku bylo mimořádně blízké tomu, jak je provo-
zoval sám Johann Sebastian v době jejich vzniku. Byl to 
opravdu mimořádný zážitek a Johann Sebastian Bach by 
byl jistě velmi spokojen s tím, jak jeho opusy Letní škola 
barokní hudby provedla. Nebo možná spokojen opravdu 
byl, protože uplynulý týden bylo Bacha v Holešově tolik, že 
možná jeho duše byla přilákána do našeho města a vesele 
se vznášela nad těmi skvělými muzikanty a radostí, kterou 
rozdávali.

Karel Bartošek
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Holešovem projel non-stop etapový závod „Metrostav HANDY CYKLO MARATON“
V úterý 28. července odstartoval v Praze unikátní 

cyklo maraton, jehož smyslem je ukázat všem, že lidé 
s postižením a lidé bez postižení mohou fungovat jako 
jeden tým, a že sport a cyklistika je otevřen všem, kdo 
mají chuť do toho šlápnout. Do Holešova tato výprava 
dorazila ve čtvrtek 30. července cca ve 21 hodin. Cílem 
bylo opět město Praha, kam sportovci dorazili 1. srpna.

Každý rok maratonu má své téma, které vychází ze 
spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Czech 
Tourism. Téma roku 2020 bylo hrady a zámky. Průjezd-
ním check-pointem se tak stal vždy jeden zámek a jeden 
hrad v kraji. „Vybrány nebyly jen ty nejznámější, ale ty, 
které jste možná ještě nenavštívili, ale my si myslíme,  
že byste měli,“ zní z úst pořadatelů. Trasa 2020 obsaho-
vala tři velké base campy, kde cyklisté odpočívali, rege-
nerovali, bavili se a soutěžili ve vložených časovkách. 
Letos poprvé šlo o ryze českou trasu.

Maratony jezdí vozíčkáři na handbicích, nevido-
mí a slabozrací na tandemových kolech, lidé s dětskou 
mozkovou obrnou na tricyklech, cyklisti s amputacemi 
nebo poruchami sluchu atd. A připojují se samozřejmě 
lidé bez zdravotního postižení. Společně tak ujedou bez 
bariér, bez předsudků, jako jeden tým 2222 km v limitu 
111 hodin.

Ve Zlínském kraji byla vyhrazena dvě kontrolní 
místa, a to na hradě Lukov a na zámku Holešov. Jezdci 
na všech zastávkách načetli QR kódy, díky kterým bylo 

možné trasu maratonu dobře sledovat. Letos poprvé byl 
maraton zpřístupněn také kolům s dopomocí elektro-
motoru. Pocit z jedinečného cyklistického podniku tak 
mohli zažít i ti z nás, kterým by to jinak zdravotní stav 
nedovolil. E-Bike je tedy pouze pro handicapované, kteří 
bez dopomoci elektromotoru nemohou jezdit.

Z Lukova do Holešova jel s cyklisty také hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek a Michaela Blahová, radní ZK 
pro sociální oblast. Svou účastí akci podpořil také biker 
Ondra Fojtík. V Holešově sportovce povzbudily a podpo-
řily holešovské mažoretky s pompony.

Didgeridoo a obří gong v kostele 
sv. Anny. Přidejte se k meditativní 
pouti Českem 

Český hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal a britský hráč na gongy Bear Love pořádají 
další ročník hudebního putování českou zemí Výprava. Mezi 19 unikátních míst České re-
publiky se zařadil i kostel sv. Anny v Holešově, kde se rozezní obří více než dvoumetrový 
gong za doprovodu australské didgeridoo. Výprava spojuje genia loci kulturní krajiny a his-
torické architektury s akustickou hudbou a meditací. Koncert se koná 15. září od 19 hodin.

„Kostel svaté Anny má mimořádnou  akustiku. Smeykalovo výjimečné sólové před-
vedení možností hry na australský domorodý nástroj   zde krásně vynikne. Proto jsme 
o tento prostor usilovali. Děkujeme holešovské farnosti za podporu a spolupráci,“ řekl 
pořadatel koncertu Vladan Daněk, zastupitel města.

Výpravu lze těžko popsat slovem koncert, protože posluchače zve do elementárního 
zvukového proudu. Dřevo, kov a přírodniny v podobě nejstarších nástrojů světa nabízí 
zvukové znovuoživení dávných lidských zkušeností. Dvouhodinová performance je udá-
lostí nejen pro uši. Frekvence nástrojů rezonují, spojují hráče s posluchačem i prostorem  
a společné setkání se stává zážitkem jednoty. Vstupenky za 300 Kč je možné koupit on-
line na portále www.smsticket.cz                                                                    (dap)

„Metrostav handy cyklo maraton je extrémní cykli-
stický podnik, ale také benefiční jízda. Cyklisté jedou pro 
radost, a aby ukázali světu, že jsme si všichni rovni a že to 
jde, tvořit fungující týmy mezi zdravými a lidmi s různými 
druhy postižení. Navíc má ale každý tým povinnost najít si 
patrona – člověka, pro kterého pojede. Měl by to být člověk 
po úraze, nebo nemoci, který potřebuje povzbudit, motivo-
vat a nasměrovat na správnou kolej, aby se mohl vrátit zpět 
do aktivního života. Dobře si uvědomujeme, že to hlavní, 
co člověk potřebuje, je přátelství a vědomí podpory kama-
rádů,“ vysvětlují pořadatelé.                          Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Kulturní sdružení Omladina Martinice

Covid 
Vážení spoluobčané, už od časného jara letošního 

roku slýcháme ve všech sdělovacích prostředcích skloňo-
vat pojmy epidemie a pandemie. Nechce se mi věřit, že 
ti, co ta slova používají, znají správný význam. Ať znají či 
neznají, je dobré položit si otázku, proč s těmito výrazy 
operují a používají je.

Jednak svými vyjádřeními poplašili téměř celou 
společnost a jednak v určitých případech umožnili náku-
py bez výběrových řízení a díky tomu zajistili některým 
(hlavně sobě) si tímto způsobem slušně vydělat. Možná 
i to byl účel všech těch hrozeb. To se někdy hodí nekon-
trolovaně nakupovat věci jinak, než se vlastně původně 
chtělo nebo spíše než se mělo.

Je zvláštní, že o tom, zda nějaká epidemie či dokon-
ce pandemie existuje, rozhodují ti, kteří nemají patřičné 
vzdělání, ale určitě byli párkrát u lékaře, kde měli k to-
muto tématu nějaké poutače na stole v čekárně (a navíc  
si v ten den zrovna zapomněli brýle).

A tak všichni na povel nosí roušky, i když se v nich 
špatně dýchá a vdechuje se nezdravý vzduch zpátky do 
plic, ale v televizi říkali, že se mají nosit i na koupaliště, 
tak je to asi správně. Lidé přestali používat zdravý rozum, 
místo něho používají roušky. Bojí se podat kamarádovi 
ruku, aby mu náhodou neupadla, protože pán v televizi 
to brilantní českoslovenštinou říkal, a ti, co stáli vedle 
něj, jen ochotně kývali jako oslíci. Anebo to byli členové 

vlády? Nějak se mně zase ty pojmy poslední dobou ple-
tou a už nevím kdo je kdo. Vy ano?

A tak se zapomínají poslouchat lékaři, kteří toto ob-
dobí nijak nedramatizovali, pro ně to je jejich běžná pra-
xe. Potýkají se denně s mnohem složitějšími a skutečně 
smrtelně nebezpečnými nemocemi.

Náš přední onkolog, senátor, situaci krásně popsal  
a i v senátu vysvětlil. Nikomu nevadí, že k dnešnímu dni 
například zemřelo na onkologická onemocnění více ob-
čanů než na COVID-19. Stejně tak i na „obyčejnou“ chřip-
ku. Ale pozor! Koronavirus, který je dnes fenoménem 
doby, byť existuje už hezkou řádku let a ještě existovat 
bude, to je dle dnešních představitelů moci novodobý 
mor lidstva. Už jenom při vyslovení tohoto názvu může-
te onemocnět. Aspoň kdyby byli schopni se mezi sebou 
domluvit, co to vlastně je, a jakým způsobem to budou 
veřejnosti předkládat.

Tím nechci v žádném případě bagatelizovat jakékoli 
nebezpečí, které může plynout ze zdánlivě zanedbatelné 
nemoci. Ono ale nic se nemá přehánět, natož strašit lidi, 
kteří i tak v této době zažívají možná permanentní strach, 
aby nepřišli o práci, o bydlení. Navíc si myslím, že o věcech 
v České republice by si měli rozhodovat Češi sami.

V současné době stoupá počet onemocnění na CO-
VID-19 rychleji než v měsících , kdy nám vláda nařizovala 
nesmyslná opatření. Nyní se nic neděje. Že by vládě došel 

dech? Ještě není tma, ale stmívá se. Jak přesně dlouho 
trvá léčení z této nemoci, ale je mi divné, že počet ne-
mocných denně stále stoupá plus, minus 150, ale vylé-
čených jeden až dva. Možná matematika dělá některým 
potíže a pak třikrát patnáct je devatenáct. 

Tak celou tuto situaci spíše vnímám jako test po-
slušnosti k někomu, chtělo se mi napsat k vůdci národa,  
k vládnoucím garniturám. Bojím se domyslet, co se sta-
ne, až tito dnešní vládci budou mít většinu v Parlamentu. 
To se pak také může přihodit, že do rána můžeme být 
úplně jiná republika, kde budou platit jiné zákony a naří-
zení, které věřím, si většina z nás nepřeje.

Dále však je šířen strach, díky kterému nemusí děti 
do školy, a na to, že byla někdy kolem roku 1774  uzáko-
něna povinná školní docházka, nikdo nehledí, a také za 
nevykonanou práci některé skupiny pobírají sto procent 
platu. Obliba vládců země, z nichž někteří vykazují znač-
né sociopatické znaky chování, se řeší placením si voleb-
ních hlasů poskytováním různých nesmyslných dávek, 
které vedou hospodářství do záhuby.

Kdysi mi jeden můj učitel ekonomie řekl: „Jo jednou 
přijde pán s koženou aktovkou a naši republiku si koupí.”

Taky si myslíte, že už přišel? BA?

autor článku si nepřeje být zveřejněn, redakci je jméno 
pisatele známo

Hody v Němčicích nad Hanou, kde jsme pravidelnými účastníky již několik let, a kde si nás zve na hody tamější folklorní spolek Pantlék dne 26. 7. 2020.

Několik členů souboru se zúčastnilo 1. srpna 8. ročníku dechových hudeb na sv. Hostýně, 
kde také při této příležitosti sloužil mši svatou Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

foto: Jaroslav Michl

Účast na prvních dožínkách v Pavlovicích u Přerova na pozvání tamější obce Pavlovice a 
Moravské Veselky dne 1. 8. 2020.

PŘÍSPĚVKY



18 | holešovsko www.holesov.cz

Co plánujeme v projektu MAP II v příštím školním roce?
V projektu Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) 

pro ORP Holešov jsou každým rokem realizovány tzv. ak-
tivity spolupráce. Jedná se o vzdělávací aktivity, kterých 
se zúčastní tři a více škol, a jsou určené pro žáky či peda-
gogické pracovníky. Aktivity vycházejí ze Strategického 
rámce MAP a jsou navrhovány dle potřeb základních  
a mateřských škol v ORP Holešov na jednáních Pracov-
ních skupin a schvalovány Řídícím výborem.

Stejně tomu bude i ve školním roce 2020/21, kdy 
plánujeme opravdu pestrou škálu vzdělávacích aktivit. 
Snad nám situace dovolí „dohnat“ i akce z minulého 
školního roku, které nemohly být díky opatřením proti 
koronaviru realizovány. 

O jaké aktivity se konkrétně jedná?
V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků se již v říjnu uskuteční společ-
né setkání ředitelů mateřských a základních škol, na kte-
rém proběhnou přednášky, exkurze v Academic School  
v Uherském Hradišti– Mařaticích, konzultace se speci-
ální psycholožkou a výměna zkušeností a dobré praxe.

V prvním říjnovém týdnu bychom rádi rozvíjeli čte-
nářskou gramotnost prostřednictvím „Týdne s knihov-
nou“. Pro prvňáčky připravuje Městská knihovna Holešov 
ve spolupráci s MAP II akce s názvem „Už jsem čtenář“, 
„Pro prvňáčka je to hračka“ a „Pasování prvňáčků“. 
Pro starší děti bude připraven cyklus autorských čtení  
s místními spisovateli a besedy s ilustrátory knih pro děti 
v rámci kampaně na podporu čtení s názvem „Rosteme 
s knihou“. Týden ukončíme pohádkovou „Nocí s Ander-
senem“. 

V dalších měsících se předškoláci i žáci 1. - 9. tříd   
zakousnou do knihy a díky „Knihožroutům“ si v knihovně 
se spisovatelkou Klárou Smolíkovou užijí nejen s kni-
hami spousty legrace. Jak dříve vypadaly knihy a další 
otázky budou žákům zodpovězeny na akci „Spolkla mě 
knihovna“. V rámci workshopu nazvaném „Bublifuk“ se 
děti dozví, jak se dělají komiksy. Také pro pedagogické 

pracovníky budou k dispozici semináře ke čtenářské gra-
motnosti v mateřských i základních školách s následnou 
výměnou dobré praxe. 

Na jaře se chystáme inspirovat pedagogy v rámci 
environmentálního vzdělávání a absolvovat výukové 
programy v Otevřené zahradě v Brně, Tymiánové zahra-
dě ve Vyškově či v Mendelu v Lednici.

V rámci jazykové, matematické (pre)gramotnosti 
a sociálních a občanských kompetencí chceme testovat 
znalosti žáků 6. a 9. tříd pomocí scio testů, pro nada-
né žáky plánujeme exkurzi ve Světě techniky v Ostravě  
s cílem podnítit jejich zájem o pochopení přírodověd-
ných, matematických, fyzikálních principů v přírodě,  
či fungování technických zařízení. Také plánujeme Tý-
mové hry, Den zdraví, program protidrogové prevence, 
školení první pomoci.

Dále podporujeme polytechnické vzdělávání v před-
školním, základním a neformálním vzdělávání díky velmi 
oblíbeným výukovým programům se zaměřením na pří-

rodní vědy s názvem „Planetárium“, nebo „Den Země“ se 
zaměřením na ochranu přírody.

I v tomto školním roce budou probíhat lekce oblíbe-
né Malé technické univerzity, která za pomocí jednodu-
chých pomůcek učí děti pochopit, jak funguje náš svět.

V rámci projektu MAP II je v neposlední řadě pod-
porováno i neformální vzdělávání, tzn. podpora vzdělá-
vání žáků se speciálními potřebami. V této oblasti bude 
realizován program přibližující romskou kulturu a tradici 
s názvem „Zvyky a tradice nás spojují“, či školení pro pe-
dagogy v oblasti společného vzdělávání.

V rámci projektu MAP II dlouhodobě působí sdílený 
logoped a sdílený rodilý mluvčí.

Tak to je z plánované „vzdělávací ochutnávky“ vše, 
přejeme Vám pevné zdraví a pohodový, krásný a slu-
nečný zbytek prázdnin. Školákům a učitelům šťastné 
vykročení do dalšího školního roku! A držte nám palce, 
ať můžeme náš plán zrealizovat.

Zuzana Šálková, koordinátor implementace MAP

Aby se děti do školy těšily
Každé prázdniny se to ve školách hemží malíři, elek-

trikáři či stavaři, kteří opravují a vylepšují prostředí tříd  
a učeben. Stejně je tomu letos na 1. Základní škole Ho-
lešov. Zatímco minulé prázdniny se dokončovaly třídy in-
formatiky, jazykové učebny nebo pracovní kancelář školní 
psycholožky, letos budou změny mnohem více viditelné. 
Již začátkem srpna se dokončovala generální oprava fa-
sády a kolemjdoucí mohli vidět nádherně svítivou světle 
žlutou omítku, která ladí s vedlejší novou budovou. 

Další překvapení bude čekat školáky po vstupu do 
přízemí. Prostor kolem místností školní družiny se kromě 

nových rozvodů elektřiny, výkonnějších svítidel a opra-
vy omítek vybaví odkládacími lavičkami a věšáčky. Děti  
z družiny již nebudou muset po skončení výuky běhat na 
převlékání do sklepních šaten.

Poslední novinkou bude opravená tělocvična ve staré 
budově, kde se objeví i nové cvičební nářadí a obklady stěn.

Všechny tyto nákladné a nutné rekonstrukce byly 
financovány z dotace města nebo ušetřených prostředků  
z provozu školy. Jsme tedy velmi rádi, že město na své 
žáky i zaměstnance školy nezapomíná.

Mgr. Jarmila Růžičková

ŠKOLSTVÍ
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18. 9. 1935 Zemřel JANOVSKÝ Rudolf. Čestný občan města Holešova, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel a archeolog. Ve Spořitelně města Holešova 
pracoval celkem 37 let a pozdvihl ji natolik, že se stala největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese. Ve volném čase se od mládí věnoval archeologii, 
sběratelství a vlastivědné činnosti. Tento zájem získal už během studií, kdy na něj zapůsobily hodiny pod vedením Eduarda Pecka. Jeho archeologická sbírka se stala základem pro 
vznik městského muzea, o jehož založení usiloval, ale otevření expozice se bohužel nedožil. Podílel se také na organizaci velkolepé Krajinské hanácko-valašské výstavy v Holešově 
v roce 1914 - stal se členem ústředního výkonného výboru a jednatelem národopisného odboru. Autor celkem 170 časopiseckých a novinových článků, velmi cenný je jeho soupis 
zvonů na Holešovsku. Pohřben do rodinného hrobu Janovských na holešovském hřbitově. (*16. 9. 1873 v Žeranovicích) - 85. výročí úmrtí

18. 9. 1965 Zemřel SKUTIL Josef, docent FF University Komenského v Bratislavě, od r. 1959 působil v Archeologickém ústavu v Brně. Popisuje archeologické nálezy na Holešovsku např.: „Rud. 
Janovského paleolithické nálezy z Holešovska“, „Ještě k pravěkým nálezům hostýnským“, „Pravěk Hostýna“, „Pravěk Hostýna, domnělý pohanský bůh Hostýn a památky domnělé 
bitvy tatarské z roku 1241“, „Znal Komenský nálezy duhovek z Hostýna“, „Ke zprávám o nálezech římských mincí v Kurovicích u Holešova“. (*7. 3. 1904 ) - 55. výročí úmrtí

28. 9. 1910 Narodil se DOVRTĚL Bohumil, ředitel kůru a učitel hudby v Lipníku nad Bečvou, od roku 1939 ředitel kůru v Holešově a následně ředitel Městské hudební školy. Poté působil 
ve Zlíně. Učil též na holešovském reálném gymnáziu. V letech 1953-1956 byl sbormistrem pěveckého sboru Podhoran. Zkomponoval dětské, ženské i mužské sbory a drobné 
orchestrální skladby. (†5. 4. 1966 v Holešově) – 110. výročí narození

28. 9. 1995 Zemřel GOGELA, Jaromír, profesor holešovského gymnázia, badatel, básník, překladatel, čestný občan města Holešova. Na filozofické fakultě J. A. Komenského v Bratislavě stu-
doval v letech latinskou a francouzskou filologii. Učil na Reálném gymnasiu v Chrudimi a Příboře. Od roku 1938 působil na gymnáziu v Holešově. Domluvil se i německy, italsky, 
řecky, rusky a španělsky. Celý svůj život zasvětil osvětě, přednáškám a psaní. Byl řádným členem Vlastivědného kroužku v Holešově. Přednášky k dějinám Holešova: „Dějiny Židů na 
Moravě a v Holešově“, „Společenský a kulturní život holešovské židovské obce v minulosti“, „Hudba na holešovském zámku v letech 1733-1734“, „Prehistorické hradisko na Lysině“. 
Přednášky s přírodovědnou tematikou: „Ochrana přírody“, „Přírodní rezervace na Holešovsku“, „Významné stromy na Holešovsku“. Autor publikace „Nástropní malby ve státním 
zámku v Holešově“. Věnoval se překladům, psal básně a beletrii. Dílo: „Básně“, „Já dcera Klaudiova“. Poslední práce je věnovaná výkladu a překladům epigramů na starořeckých 
náhrobcích. V roce 1996 uděleno in memoriam Čestné občanství města Holešova. (*15. 2. 1908 v Holešově) – 25. výročí úmrtí
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet 
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený 
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení 
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší. 
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel 
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesou-
hlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání pro-
středky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se 
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu 
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na 
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Dů-
sledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba 
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se 
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem 
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
jeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba 
právě v rozměrech domu.

3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.

Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny 
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, prů-
mysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní 
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních 
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou 
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých 
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vy-
hovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě, 
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset 

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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SPORT

Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl 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 ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

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

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli 
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům 
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu 
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

Jahodová farma z Holešova

hledá brigádníka 
TRAKTORISTU
Inf. 777 659 990

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
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Jako jiná stará města, tak i Holešov má pod povrchem 
mnoho chodeb a tajemných sklepů v podzemí domů, hlav-
ně na náměstí. Jako malý kluk jsem se zúčastnil jejich ob-
jevování. Otec jako člen Vlastivědného kroužku, který vedl 
v 50. a 60. letech 20. století arch. Slováček, mne brával  
s sebou na jejich akce. Průzkum celého zámku, počínaje 
půdou a konče jeho sklepením. 

Protože jsem byl ve 12 letech drobné postavy a ne-
bojácný kluk, tak mě na laně spustili nad klenbu hlavního 
sálu zámku. S baterkou a očekáváním, co se tam objeví. 
Byly tam jenom zbytky stavebního materiálu. O studni na 
nádvoří se také vědělo, byla to tehdy nádrž na dešťovou 
vodu ze střech zámku. Rovněž se vědělo o starém mostě, 
který je dnes přístupný. Vchod do středověké místnosti za 
mostem byl z druhé strany, asi 5 m od zábradlí. O mostu se 
uvažovalo možná jako o padacím, protože se kolem zámku 
vybudoval také tzv. vodní příkop. Příkop měl být naplněn 
v případě ohrožení vodou ze zámeckých rybníků. Svědčí  
o tom dvě přívodní chodby z ramen rybníků. Jako kluci 
jsme do nich lozili. Byly u bočních věží zámku. Odvod vody 
z příkopu byl také zajištěn klenutou výpustí, která byla  
v příkopu zazděná. Jejímu objevení jsem byl také přítomen, 
když ji Vlastivědný kroužek hledal. Byla nalezená u koste-
la sv. Anny. Byla v několika místech zanešená a propadlá. 
Toto potvrdil p. Stelzig, který do ní vlezl. Hlavně v místech 
pod cestou pokračovala směrem do Rusavy. Vodní příkop 
nebyl nikdy zatopen.

Další chodby, které jsem také prolezl, byly v pravém ob-
louku příkopu, když stojíte čelem k zámku. Vstup byl jeden  
a asi po 10 m se tunel rozdvojoval. Jedna větev vedla směrem 
ke kostelu a druhá rovně, ovšem ta byla zasypána. Vše bylo 
pod potokem – náhonem, který otevřený vedl nad chodbou. 

Další chodba vede vzadu pod cestou před zámkem  
u vchodu k rybníkům, pod střední rameno zámecké ryb-
niční soustavy. Narazili na ni chlapi, kteří kopali kanali-
zaci. Podle mého názoru to byla třetí napouštěcí chodba 
do vodního příkopu. 

Další tajenou chodbou je chodba v Zemanově – zá-
mecké kovárně pod výhní. Tuto jsem také prolezl. Jeden 
směr vede k zámku, druhý opačně. Vše je ovšem zasypáno. 

Další tajemná chodba vede dle vyprávění mého otce 
z Dobrotického Koblihova mlýna pod tzv. Propadeňák. 
Vlastivědní pracovníci tam dělali průzkum, ale nešlo se 
dostat dál kvůli nedýchatelnosti. Chtěli si půjčit dýchací 
přístroj a pokračovat v jejím průzkumu. Ale k tomu kvůli 
okupaci a příchodu Němců už nedošlo. Dnes je tento vchod 
zazděný. Směr chodby k Propadeňáku je možno vidět podle 
propadených míst směrem k vrcholu. Ale když se prová-
děl archeologický průzkum Propadeňáku, tak na žádnou 
chodbu nenarazili. 

Další zajímavostí je mlýn v zámecké zahradě, který 
sloužil jako elektrárna pro osvětlení celého zámku. Přívod 
pitné vody do zámku byl zajištěn potrubím z nádrže, která 
byla na Želkově. Toto potrubí je dodnes vidět pod mostkem 
přes Rusavu za Holajkou.

Toto vše ze svých vzpomínek Vám, čtenářům Holešov-
ska, předává Bohuš Sichálek

Výše uvedené vzpomínky zaslal do redakce Hole-
šovska pamětník pan B. Sichálek z Novosad. Jeho dopis 
byl mimořádně pozitivním překvapením – vzpomínky 

pana Sichálka jsou neuvěřitelně přesné, dalo by se říct,  
že exaktní a jasné. Zatímco pro většinu z nás je vzpo-
mínání na vzdálenou dobu dětství zahaleno rouškou 
vlastní fantazie, rozostřeno dlouhou časovou vzdáleností  
a upraveno působením různých cizích vyprávění či čet-
bou pověstí a příhod jiných lidí, pan Sichálek popisuje 
holešovské podzemí zcela objektivně. I když některé ná-
zory tehdejších vlastivědných pracovníků byly novějšími 
výzkumy překonány či upraveny, podávají jeho vzpomín-
ky velmi erudovaný pohled na výzkumy holešovského 
podzemí v padesátých a šedesátých letech 20. století  
a přinášejí mnoho zajímavých poznatků k této proble-
matice i pro současné bádání.

A protože je holešovské podzemí již dlouhou dobu 
předmětem zájmu mnoha lidí, kteří mají vztah k historii 
našeho města i k záhadám s ním spojeným, dovolíme si 
podat stručný pohled současného stavu poznání „hole-
šovského podzemí“.

Domy na náměstí
V myslích mnoha Holešováků žijí představy o spous-

tě podzemních chodeb, kterými je prý náměstí Dr. E. 
Beneše přímo prošpikováno. Tyto představy vycházejí 
možná z doby dětských výprav, kdy se spousty kluků  
a holek různým způsobem dostaly do sklepení, která se 
nacházejí pod většinou holešovských měšťanských domů 
a jejich členitost, rozsah, hloubka a složitost vyvolaly  
v paměti po letech dojem tajuplných podzemních cho-
deb. Ty se ale bohužel pod holešovským náměstím (na 
rozdíl třeba od Znojma) nenacházejí. Domy na náměstí 
jsou ale vybudovány nad opravdu složitým bludištěm 
sklepů, protože se v historii měnily domovní parcely 
(původní úzké gotické parcely, obrácené užší stranou do 
náměstí se od 16. století spojovaly do parcel širokých, 
obrácených do náměstí širší stranou), tak byly doplňová-
ny i sklepy – ty byly hloubeny v různých úrovních, s růz-
nou orientací, vzájemně propojené systémem schodišť  
a větracích otvorů. Musíme si uvědomit, že sklepy byly 
pro naše předky mnohem důležitější než pro nás – v do-
bách, které neznaly ledničky ani jiné chlazení, byl pořád-
ně hluboký sklep (někdy i zavezený ledem z nějaké ven-
kovní vodní plochy, který zde vydržel třeba až do příští 
zimy) jediným místem, kde se daly uchovávat potraviny, 
podléhající zkáze. Navíc, protože většina holešovských 
měšťanů byli zemědělci a museli uchovávat své výpěs-
tky na bezpečných místech, sloužily sklepy i ke sklado-

vání obilí a dalších produktů. V Holešově také docházelo  
k vývoji podloubí – například v linii domů kolem sou-
časné cukrárny Vendula v barokní době bylo podloubí 
dodatečně přistaveno a měšťané pod většinu těchto 
přístavků umístili nové sklepy, a když pak byly příslušné 
části domů s podloubími zbourány, zůstaly tyto sklepy 
daleko za současnou uliční čárou. Naopak například  
v domech od současné drogerie (č. p. 26) až do domu s ne-
dávno zrušenou prodejnou hraček (č. p. 38) podloubí jsou  
i v současnosti zahrnuty do příslušných objektů jako jejich 
přední místnosti, ale právě například měšťané Tomaští-
kovi v č. 26 pod podloubím sklep neudělali, ten tedy kon-
čí hluboko před uliční čárou. Některé sklepy jsou opravu 
monumentální – velké členité prostory, nacházející se  
s různými dispozicemi nad sebou – jsou zde sklepy go-
tické ze století 16., barokní ze století 17. a 18., někde  
i současně novodobé betonové sklepy. Takovéto bludiš-
tě sklepů je například pod domem č. p. 38 (kde je den-
drochronologickou metodou datován kousek trámu, po-
užitého dokonce při přestavbě již staršího sklepa, do roku 
1468, ve vedlejším sklepě je potom jeden trám datován 
do roku 1555. Rovněž pod domy č. p. 2 a č. p. 4 jsou přímo 
sklepní bludiště v několika patrech, o sklepě domu č. p. 
26, jehož kompletně dochovaný trámový strop byl den-
drochronologicky datován do roku 1480, jsme zde již psa-
li. Pokud došlo k majetkovému propojení dvou soused-
ních domů, jako tomu bylo například u domů č. p. 64 a 65 
na Masarykově ulici, majitelé nechávali propojiti sklepy, 
takže bylo možné se pohybovat po obou sklepních sys-
témech. Ale opravdové podzemní chodby pod náměstím 
opravdu nejsou, nebo nebyly doposud objeveny.

Chodby kolem zámku
Kolem zámku skutečně existovala (a existuje, i když 

už je nepřístupná) síť podzemních chodeb – jedná se  
o nízké klenuté chodby, vyzděné většinou cihlami či čás-
tečně i opracovaným kamenem. Jejich původ je barok-
ní, sahá většinou do 18. století a jedná se o velkorysou 
kanalizaci, která byla budována zejména za posledních 
Rottalů. Oproti předpokladům vlastivědných badatelů ze 
druhé poloviny 20. století, které zmiňuje pan Sichálek, 
už nyní víme, že tyto chodby, či spíše kanály nesloužily 
k napouštění zámeckého příkopu vodou – ten měl od 
počátku pouze estetickou funkci a nikdy se nepřemýšlelo 
o jeho napuštění – vždyť už při budování zámku byla do 
obvodu příkopu proražena sklepní okénka, dodnes vidi-
telná, kterými by se, v případě napuštění příkopu, zámek 
vytopil. Šlechtická sídla v době budování holešovského 
zámku už nesloužila jako pevnosti – s hromadným zave-
dením dělostřelectva už dvě stě let před stavbou našeho 
zámku ztratilo opevňování takovýchto budov jakýkoliv 
smysl. Naopak tehdejší stavitelé měli snahu příkop dů-
sledně odvodňovat, aby se nepromáčely základy této 
obrovské budovy a proto stavěli až naddimenzované ka-
nalizační systémy. Jedinou výjimkou je podzemní chod-
ba, objevená při současné opravě nádvoří holešovského 
zámku, která vedle šikmo od prostor dnešní Městské 
policie dolů směrem k Sala terreně, z větší části rovněž 
zasypaná. To byla zřejmě komunikace, zpřístupňující 
sklepení v předchůdci dnešního zámku, šternberském 

Tajemství holešovského podzemí a jeho okolí

Vchod do podzemních prostor domu č.p. 37

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

ÚDRŽBÁŘ - MECHANIK
Požadujeme:
• pracovitost, spolehlivost a zručnost
• praxe v oboru výhodou
• vyučený v oboru 
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Finanční ohodnocení dle dosaženého výkonu
• Práce v moderním a čistém prostředí
• Dvousměnný provoz
• Pravidelné prémie dle výsledků
• Inflační příspěvek
• Podíl na zisku společnosti
• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na stravování
• 3 dny zdravotního volna
• Odměny při pracovních a životních jubileích
Kontakt: 
Štefan Vrobel, vrobel@pokart.cz, tel.: 602 750 045 
(volat mezi 7:00-15:00 PO-PÁ)

gotickém hradu či renesančním zámku a její sklon svědčí 
o tom, že se tudy spouštěly sudy do hradních zásobáren. 
A dále je to podzemní gotická suterénní místnost nalevo 
od začátku současné rampy, vedoucí od náměstí k zámku. 
Dodnes zachovalá (a uzavřená jako hnízdiště vzácných ne-
topýrů vrápenců), která byla suterénem nějakého hradního 
objektu, stojícího na tomto místě ještě před vznikem naše-
ho současného zámku

Chodba pod Zemanovou kovárnou
Donedávna asi nejtajemnější chodba, přístupná zpod 

kovářské výhně krkolomným schodištěm, ukazovaná turis-
tům jako jedna z atrakcí města. Poté, co se vinou děravého 
okapu propadla půda opřed kovárnou u vyústění této chod-
by, byl proveden orientační průzkum této chodby. Chodba 
je rovněž velmi nízká, klenutá z barokních cihel a zřejmě se 
jedná o pozůstatek kanalizace a odvodnění  sousedící za-
hrady rezidence Trinitářů. Ostatně na obdobnou kanalizační 
chodbu narazili archeologové nedávno nedaleko Šachovy 
synagogy při výkopu vodovodního vedení v ulici Příční. Ko-
váři se zřejmě do této chodby probourali, následně vytvořili 
schodiště a takto získaný prostor zřejmě 
mimo jiné používali k odklízení strusky, 
která tvoří podlahu chodby.

… a podzemní chodba na Želkov
Její existence se usilovně tradu-

je mezi Holešováky. Jedná se ale jen  
o pověst, která zřejmě vznikla, jak už pan 
Sichálek ve svých vzpomínkách naznačil, 
díky tomu, že už možná při stavbě sou-
časného zámku (jak svědčí otvory v onom 
barokním mostě, který se nachází pod 
rampou, vedoucí do zámku, které nejsou 

probourány, ale byly součástí stavby mostu) byl vybudován 
vodovod s pitnou vodou, vedoucí z nádrže na Želkově (kvůli 
samospádu vody) možná do kašny na náměstí a potom přímo 
do objektu zámku – nejprve dřevěným a později kovovým 
potrubím, které opravdu dodnes můžeme vidět pod oblým 
mostkem přes Rusavu za Holajkou. Existence této trasy vodo-
vodu možná vyvolala reminiscence o podzemních chodbách.

Další chodby
Dodnes neprozkoumaná je ona chodba v Koblihově 

mlýně v Dobroticích. To co o ní víme, nás může vést k úvaze,  
že se jednalo rovněž o nějakou součást vodního díla – mlýn 
potřeboval různé přívody a odvody vody, takže nějaká pomoc-
ná nádrž mohla být někde nad mlýnem (opět kvůli tlaku vody)  
pod Propadeňákem. Ale to opravdu zatím nevíme, stavební-
mu průzkumu zbytků Koblihova mlýna, navíc nyní v soukro-
mých rukou, se zatím nikdo nevěnoval. A samozřejmě úplně 
nemůžeme vyloučit ani existenci jiných podzemních chodeb, 
ale spíš žádné takové v Holešově neexistují, resp. ty, co existují, 
mají svůj prozaický původ jako sklepy či kanalizace...

Karel Bartošek

Firma POKART, spol. s r.o. prodá soustavu šatních 
buněk, cena 250.000 Kč bez DPH, původní cena 2.100.000 Kč. 
Skládá se z: sociální zařízení + šatna muži (9 x 6 m), so-
ciální zařízení + šatna ženy (7 x 6 m). Rok pořízení 2008,  
v dobrém stavu, lze vidět osobně v Holešově v průmyslové 
zóně.  Odběr možný v říjnu 2020. Kontaktní osoba: p. Vro-
bel, tel.: 602 750 045, email: vrobel@pokart.cz

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

až 1500,- Kč
až 1500,- Kč

SPOLEČNOST / INZERCE
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Z Tymy až do vesmíru
Ve dnech 13. 7. – 17. 7. 2020 probíhal v SVČ Tymy 

Holešov příměstský tábor Vesmírné putování. Ve vesmír-
né lodi se sešlo 11 kosmonautů, které čekalo opravdové 
dobrodružství.

Naše cesta byla jen pro nebojácné účastníky, takže 
hned první den proběhlo řádné pasování na kosmonau-
ta, při kterém nám děti dokázaly, že se opravdu cesty do 
vesmíru nebojí. Druhý den si každý vyrobil svou vlastní 
malou raketku, se kterou plnil zbytek dne různé sportov-
ní aktivity, tanečky a cestu po galaxii v naší tělocvičně. 
Přijela k nám také vzácná návštěva až z Valašského Me-
ziříčí. Povídání o Vesmíru děti velmi bavilo. Dozvěděly se 
mnoho fascinujících informací a na Tomáše si připravily 
tolik otázek, že ho jimi doslova zavalily jako asteroidy 
na oběžné dráze. Nejnapínavější program jsme prožili 
ve čtvrtek, na opravdovém vesmírném putování. Ráno 
jsme si všichni oblekli pravé kosmonautské skafandry, 
které jsme si vyrobili, a vyrazili za krásného počasí do 
zámku Holešov. V zámku jsme strávili asi dvě hodiny  
a vyzkoušeli si vše, co nám na interaktivní moderní 
výstavě nabídli. Děti si ozkoušely, jak fungují lidské 
smysly a jak klamou. Všichni jsme se bavili a dokonce 
i něco naučili. Na oběd jsme se zastavili do restaurace 
U Černé Kaple, kde jsme snědli pořádnou porci špaget 
a pokračovali dál. Před tím, než jsme se vrátili do Tymy, 
jsme se totiž ještě ocitli ve hvězdárně. Děti se podívaly, 
jak hvězdárna vlastně funguje, co se v ní všechno skrývá,  
a zopakovali jsme si informace, které jsme se dozvěděli 

od Tomáše. Naše putování bylo zakončeno zmrzlinou  
a některé děti v putování pokračovaly dokonce do dru-
hého dne, protože v Tymy přespávaly. Závěrečný den 
jsme si každý namaloval svůj vlastní vesmír. Takový, 
jaký si myslíme, že je. Dětem se výrobky moc poved-
ly, a tak jsme z nich udělali pro rodiče malou vernisáž.  
Na závěrečném programu jsme ukázali, co jsme se 
všechno naučili, a co jsme spolu celý týden dělali.

Vesmírné putování jsme si všichni moc užili. Naši malí 
kosmonauti byli celou dobu moc nadšení a to je pro nás 
to nejdůležitější. Moc se těšíme na další společné tábory.

Veronika Ivánková

V TYMY Holešov probíhají 
Vzdělávací dny AŠSK ČR

V letošním roce využilo SVČ TYMY Holešov nabídku 
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) na uspořádání 
Vzdělávacích dnů pro děti 1. + 2. stupně základní školy. Pů-
vodně bylo rodičům nabídnuto v průběhu srpna 8 vzděláva-
cích dnů, ale vzhledem k jejich velkému zájmu byl počet dnů 
navýšen o další 4. Vzdělávací dny byly v Holešově zahájeny 
v úterý 4. 8. a budou pokračovat až do 26. 8. V dopoledním 
bloku si děti pod vedením učitelů opakují zábavnou formou 
učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a cizích 
jazyků; odpolední blok je věnován pohybovým aktivitám  
v tělocvičně a výtvarným a rukodělným aktivitám ve výtvar-
né a keramické dílně. Část programu děti také prožijí venku: 
absolvují návštěvu holešovského zámku, kde je instalována 
zajímavá interaktivní výstava Poznávej se. Děti tráví v TYMY 
čas od 8 do 16 hodin a kromě celodenního programu mají 
rovněž zajištěn stravovací a pitný režim.

Vzdělávací dny vznikly na základě iniciativy AŠSK ČR s pod-
porou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem 
zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením 
škol z důvodu pandemie koronaviru. Aktivita je poskytována  
v letošním roce pro děti zcela zdarma a organizaci a administ-
raci zajišťuje Asociace školních sportovních klubů ČR. Vzdělávací 
dny AŠSK mají podpořit nástup žáků do nového školního roku  
a usnadnit zahájení výuky v září. Aktuální počet zapojených škol 
a školských zařízení činí 180 s tím, že ve Zlínském kraji je zapo-
jeno 19 škol. Celkem bude AŠSK realizovat 1 300 vzdělávacích 
dnů a již od úvodních bloků vnímáme od ředitelů škol, lektorů,  
ale i rodičů velmi pozitivní ohlasy napříč celou republikou.

  Mgr. Svatava Ságnerová
Prezidentka AŠSK ČR

Léto s tancem 
v Podhradní lhotě 
si dívky užily

V rámci tradičního stanového tábora Indiánské léto 
v Podhradní Lhotě se uskutečnil i tábor Léto s tancem. 
Většina děvčat se vrátila na tábor už po několikáté. Ne-
chyběli ani nováčci, kteří se skvěle zařadili mezi zkušené 
tábornice. Hlavní náplní tohoto tábora bylo nacvičová-
ní různých tanečních stylů. Kromě tance byl program 
obohacen o klasické táborové aktivity jako olympiádu, 
kolektivní sportovní hry, tábornické dovednosti, zpívání  
u táborového ohně… Děvčata také poznala život Indi-
ánů a zapojila se do některých aktivit. Pobyt v indiánské 
vesnici „Čoka – Nagi“ byl pro tanečnice i nás vedoucí 
velmi příjemný. Užili jsme si romantiku, dobrodružství  
a také jsme si společně hodně zatancovali.

Olga Pešková, vedoucí tábora

TYMY / INZERCE

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

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.
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TYMY

TYMY 
SRPEN:
30. 8. Loučení s prázdninami – v areálu zámecké 
zahrady v rámci Dožínek, dílničky pro děti, ukázka 
činnosti kroužků, možnost přihlásit se do kroužků, 
těšíme se na všechny naše příznivce

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
4. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 14:00 do 
18:00 hodin, prohlídka učeben, ukázka činnosti 
kroužků, setkání s vedoucími, pro děti připraven 
skákací hrad + další atrakce + další zábava, vstup 
volný
5. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 9:00  
do 12:00 hodin informace ke kroužkům
6. 9. Závody kočárků – celostátní akce - Holešov 
Smetanovy sady, prezentace od 14:00 hodin
11. 9. Den otevřených dveří na Pivovarské – výtvar-
ná dílna - od 14 do 15:30 hodin
11. – 12. 9. Potáborové setkání s přespáním –  
od 16:00 hodin Indiánskou stezkou, Léto s tancem, 
Přírodovědné bádání + od 17:00 hodin všechny tá-
bory RETASO /možnost přespání v TYMY/
16. 9. Olympijský běh – od 18:00 hodin, zámecká 
zahrada Holešov, info a přihlášky na: www.olym-
pijskybeh.cz do 6. 9. 2020
18. 9. Lovci podnikavých duchů – zápis od 17 hodin 
v TYMY, zážitková vzdělávací hra pro skupiny dětí 
ve věku 9 - 12 let 18. – 19. 9. Noční deskohraní –  
od 18:00 hodin, cena: 100,- Kč pro členy Desko-
hraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami  
a nejen to…, přihlášky do 15. 9.
24. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY, 
anglické odpoledne s rodilým mluvčím - hry s ang-
ličtinou, konverzace
30. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15:00 hodin  
u TYMY – běh ve všetulském parku

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
3. 10. Všetulský jarmark + výtvarné a keramické 
dílny 9 – 12 hodin
3. 10. Keramická dílna pro pokročilé a dospělé –  
od 14 hodin přihlášky do 20. 9.
11. 10. Krajské finále Zlatý oříšek – přihlaste talen-
tované děti do 14 let, přihlášky do 23. 9. 2020
16. - 17. 10. Noční deskohradní
17. 10. Den zdraví pro celou rodinu – TYMY
TM KLUB – trávení volného času v prostorách SVČ 
TYMY nebo v klubovně ve Smetanových sadech 
poplatek 200,- Kč za pololetí. V rámci TM klubu 
bude otevřen Klub seniorů – zájemci o setkávání 
1x měsíčně a společné aktivity – např. keramika, 
cvičení, rukodělky, besedy, deskovky a společné 
trávení času s dětmi a mladými lidmi. Zájemci, 
hlaste se v kanceláři.

Hledáme aktivní externí spolupracovníky pro ve-
dení zájmových kroužků: výtvarných, rukodělných, 
sportovních, hudebních. V SVČ TYMY, Sokolská 70, 
Holešov - 734 358 562.

Desítky mušketýrů v Podhradní Lhotě
Holešovská PS Dr. Mirko Očadlíka již řadu let pořádá 

letní pionýrské tábory v Podhradní Lhotě, které jsou vždy 
tematicky orientovány zejména na různá historická obdo-
bí a události. V letošním roce si organizátoři po dlouhém 
váhání vybrali jako základ  celotáborové hry slavný román 
Alexandra Dumase Tři mušketýři a hlavním tématem tedy 
byla Francie na začátku 17. století s mušketýry, intrikami 
na královském dvoře, proradným kardinálem Richelieu, 
zločinnou mylady, slabým králem Ludvíkem XIII. a jeho 
pronásledovanou manželkou, královou Annou Rakouskou. 
A především statečnými královskými mušketýry, vedenými 
plukovníkem hrabětem de Tréville a kapitánem markýzem 
Georgem a zejména nesmrtelnými hrdiny d´Artagnanem, 
Athosem, Porthosem a Aramisem. A proti nim stojící 
mocná kardinálova garda, řada špehů, zrádců a intrikánů. 
Celotáborová hra samozřejmě vycházela ze slavných dobro-
družství tří mušketýrů (kteří byli, jak známo, čtyři). Všichni 
mušketýrští  kadeti a kadetky (vybavení mušketýrskými 
uniformami, které si sami vyrobili) pod siluetou hlavního 
pařížského chrámu Notre Dame během celého tábora hle-
dali indicie, vedoucí k náhrdelníku královny, učili se spous-
tu dovedností správného mušketýra, umožňující mu přežít  
v divoké přírodě, učili se lásce a úctě k přírodě a zejména 
spolupráci a svornosti. Vždyť dvě hlavní hesla tábora byla:
ZA KRÁLE SVÉHO A KRÁLOVNU SVOU

a JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO!!!!
Mušketýrské kadety na táboře navštívil jak markýz 

George, tak sám král Ludvík XIII. i kardinál Richelieu, který se 
je snažil přesvědčit, aby pomáhali zlu. Vrcholem ale byla ná-
vštěva samé královny s mušketýrským doprovodem plukov-
níka hraběte de Tréville a oddílem opravdových mušketýrů. 
Královna Anna poprosila mladé kadety o pomoc při hledání 
náhrdelníku a se všemi se seznámila. Mušketýrská jednotka 
potom ukázala kadetům, jak se střílí z opravdových mušket 
a hrabě de Tréville potom všem kadetům poskytl rychlokurz 
šermu s opravdovými mušketýrskými meči a ostatní muške-
týři jim ukázali, jak se nabíjí a odpalují muškety. No a na závěr 
tábora byl připraven velký ples. Naštěstí se mušketýrským 
kadetům podařilo na poslední chvíli královnin náhrdelník na-
jít, slavnostně jí ho předali a za odměnu byli všichni pasováni 
předáním šerpy a pamětní mince na opravdové mušketýry.

Bavili se všichni – jak malí táborníci – kadeti, tak 
jejich vedoucí i příslušníci Green Regimentu z nedalekých 
Kurovic, kteří pod vedením M. Maliny alias hraběte de Tré-
ville zajistili defilé, předváděčky i výcvik malých kadetů.  
A královna Francie, Anna Rakouská, alias starostka Kurovic 
L. Koutná trpělivě a s velkou grácií laskavě přijímala všech-
ny kadety a děkovala jim za obětavou pomoc.

Prostě skvělé prázdninové dobrodružství!!!
 Karel Bartošek

Born to skate v TYMY
V posledním červencovém týdnu se konal v TYMY 

další příměstský sportovní tábor, tentokrát na in-linech. 
Během tohoto týdne se děti zdokonalily v technice jízdy 
na kolečkových bruslích. Část programu se konala v tělo-
cvičně a většinu času táborníci strávili na okolních cyklo-
stezkách. Kromě jízdy na bruslích jsme hráli také spoustu 
her, odpoledne jsme trávili v TM klubu a hráli nejrůznější 
deskovky. Ve středu jsme se vydali do holešovského zám-
ku, kde jsme navštívili interaktivní výstavu IQ – pozná-
vej se. V pátek děti rodičům předvedly vše, co se během 
týdne naučily. Táborové dny rychle uběhly, všichni jsme si 
skvěle zasportovali, zasmáli se a skamarádili se. 

Martin Mazánek
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Holešovské mažoretky si užily letní soustředění
Prázdninový týden plný pohybu a dovádění mají 

za sebou mažoretky Baby Lentilky a Lentilky z Holešo-
va. Začátkem července absolvovaly v Sokolovně Roštín 
mažoretkové soustředění, na kterém pilně procvičovaly 
připravované choreografie na podzimní sezónu, která 
byla kvůli virové situaci přesunuta z tradičních jarních 
termínů do druhé poloviny roku. Trenérky si připravily 
pro své svěřenkyně pestrý program. Kromě tréninků prá-
ce s hůlkou, pilování detailů sestav a ladného pochodo-
vání jsme se zaměřily i na vylepšení pohybové průpravy 
v rámci lekcí s Vladimírou Podlezovou ze zlínské baletní 
školy Ballerine. Mladší děvčata si užila kreativní tvoření 
a domů si odvezla krásné lapače snů nebo trička s ori-
ginálním potiskem. Starší holky zlepšovaly svou fyzičku 
kruhovým tréninkem a kardio tancem. Soutěžilo se, 
závodilo, plnily zajímavé úkoly, skotačilo na hřišti a ně-
kolik odvážlivců zvládlo i večerní stezku odvahy. Vyrazily 
jsme také na krátkou túru, jejímž cílem byla nedaleká 
rozhledna Lebedov. Po pěti dnech jsme se opět radostně 

shledaly s rodiči, kterým jsme předvedly ukázku všeho, 
co jsme poctivě natrénovaly. Poté už jsme se spokojeně 
rozjely domů užít si další dny prázdnin.

Rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní mažo-
retkovou přehlídku, která proběhne v neděli 20. září od 
15.30 hodin ve velké sportovní hale 1. ZŠ Holešov. Před-

staví se zde mažoretky ze Zlínského kraje a ze Slovenska.
V září proběhne i nábor nováčků – hledáme pohy-

bově nadané holčičky ve věku 7-10 let.
Mgr. Lenka Klepalová

Mažoretky Holešov, z.s.
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Nádhernou leteckou show si mohli návštěvníci užít 8.  
a 9. srpna, kdy se konal již 22. ročník oblíbené akce Čmelák 
model show. Reportáž připravujeme do příštího vydání 
Holešovska.  foto: Hana Helsnerová

Nebeský muzikál

Letní příprava Holešovských házenkářů
V pondělí 10. srpna zahájili Holešovští házenkáři 

svoji přípravu na nadcházející sezónu v krásném prostředí 
Hostýnských vrchů. Loňské zázemí rekreačního areálu Pod 
Šaumburkem se osvědčilo a nebyl důvod dělat změnu. 

V průběhu pondělního odpoledne se ubytovalo cel-
kem 64 dětí, 11 zkušených trenérů a vedoucích. Zastou-
peny byly všechny kategorie od minižáků až po starší 
dorostence. Ještě týž den byla naplánována odpolední 
tréninková jednotka pro všechna družstva. Tréninkové 
plány byly předem sestaveny a každý z trenérů a vedou-
cích družstev si zodpovídal za své svěřence. V průběhu 
týdne se zde vystřídala řada sportovních hostů, kteří měli 
bohaté zkušenosti, o které se rádi podělili s naší mládeží.

V úterý ráno se již začalo zostra a naše naděje byly ještě 
před snídaní svěřeny do rukou profesionální cvičitelky fitness 
Martiny Odstrčilíkové, která si vzala na starost první ranní hu-
dební rozcvičku. Tamní areál má takřka ideální parametry pro 
letní přípravu našich házenkářek a házenkářů. V týdnu teplo-
ty šplhaly ke 30°C, ale okolní lesy poskytly potřebný chládek. 

Středeční tréninkové jednotky byly okořeněny avi-
zovaným příjezdem několika extraligových hráčů a také 
trenérů. Pozvání na přípravný kemp přijal hlavní trenér 
extraligového celku KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veř-
miřovský, který se snažil předat v průběhu dne co nejvíce 
svých získaných zkušeností z ČR, Německa nebo Španěl-
ska. Během praktických ukázek, na venkovním hřišti, byla 
také slyšet angličtina – důvodem byla účast dvou součas-
ných extraligových hráčů původem ze Španělska a Por-
torika. Činnost pivota předvedl nejlepší střelec extraligy  
a současný reprezentant Edwin Brito Benítez, který půso-
bil v rámci španělské a německé ligy, a brankařům předal 
své poznatky Ignassi AdmellaIzard, který má za sebou 
angažmá v 1. španělské lize. O účast těchto hostů se 
nemalou měrou zasloužil Michal Hradil, odchovanec Ho-
lešovské házené, který působil několik sezón v extralize  
a reprezentaci v rámci ČR, ale také okusil zahraniční angaž-
má v Rakousku či Řecku. I on podpořil naši letní přípravu  

a předal své praktické znalosti coby hráč, ale i jako trenér. 
Myslím, že právě středa byla dnem, kdy si část našich děti 
uvědomila, co znamená milovat sport, který dělají.

Během čtvrtka opět každý z týmů absolvoval 3-4 
tréninkové jednotky, zavítal za námi další host a to kraj-
ský trenér Miroslav Bartoň držící trenérskou licenci A. Ten 
nám v průběhu dne předvedl ukázkové tréninkové jed-
notky dle konceptu ČSH zaměřené na brankaře.

Tak jak na mistrovství v hokeji někdy jezdí na finále 
turnajů partnerky a ženy hráčů, tak nás v pátek obohatili 
návštěvou někteří rodiče a u společného večerního tábo-
ráku jsme pomalu rekapitulovali uplynulý týden. V sobo-
tu jsme pak absolvovali poslední porce fyzické přípravy  
a po obědě jsme společný týden zakončili.

Závěrem musím poděkovat všem účastníkům za po-
hodovou a povedenou předsezonní přípravu, která všech-
ny hráčky a hráče posunula zase o kus dál.

Petr Gahura – vedoucí oddílu házené TJ Holešov
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Fotbalová asociace udělila prestižní ocenění 
Slavomíru Bednářovi

Fotbalová asociace udělila MUDr. Slavomíru Bed-
nářovi, současnému předsedovi a trenérovi Fotbalo-
vého klubu Holešovské holky prestižní ocenění. Cena  
JUDr. Václava Jíry mu byla udělena za „celoživotní zá-

Střelecký dvojboj Dobrotice  25. července 2020
Jako každý rok, tak i letos proběhl úspěšně za velmi 

pěkného počasí „Střelecký dvojboj“ Klubu výsadkových 
veteránů Holešov. Soutěže se zúčastnilo 26 trojčlenných 
družstev klubů výsadkových veteránů z České a Sloven-
ské republiky. Celá akce proběhla pod organizací Klubu 
výsadkových veteránů Holešov s technickým zabezpeče-
ním 102. průzkumného praporu gen. Palečka Prostějov 
pod velením jeho velitele – ředitele soutěže pplk. Pavla 
Hriníka a jeho 20 příslušníků 102. pzpr, kteří zajišťovali 
hladký a bezpečný průběh soutěže. Soutěž byla zahájena 
předsedou Klubu výsadkových veteránů Dušanem Hricem 
s nástupem všech družstev v 8.40 hod. Důležité informace 
o bezpečnosti s manipulací se zbraněmi a organizací prů-
běhu střeleb sdělil ředitel soutěže pplk. Pavel Hriník  a pří-
slušníci 102. pzpr, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště.

V 10.30 hod. byla střelba zastavena asi na 1 hod., pro-
tože v této době probíhal ukázkový seskok sedmi výsadká-
řů 102. pzpr se zásobníky z vrtulníku. Po nízkém průletu 
helikoptéry pokračovala střelba až do posledního výstřelu. 
Po něm výpočetní středisko pod vedením kol. Jožky Barto-
ška zpracovalo výsledky celé soutěže.

Na regulérnost výsledků – vyhodnocení počtu zása-
hů - dohlíželi  tři specialisté z VPŠ a SPŠ Holešov.

Po závěrečném nástupu došlo k vyhlášení výsledků  
a nejlepším byly předány diplomy a věcné ceny. Jako ob-
vykle si nejlépe vedli členové Klubu vojenských výsadkářů 
z Bánské Bystrice.

Ředitel soutěže pplk. Pavel Hriník poděkoval všem 
za hladký a bezpečný průběh soutěže. Předseda Klubu 

výsadkových veteránů Dušan Hric rovněž poděkoval všem 
soutěžícím a ukončil soutěž.

Po skončení všichni účastníci odjížděli s přáním další-
ho setkání v roce 2021.

Velké poděkování za pomoc patří Městu Holešov, 
Zlínskému kraji, Policejní škole Holešov a 102. průzkum-
nému praporu gen. Palečka Prostějov za morální a mate-
riální pomoc.  

         Luděk Stoklásek
        člen výboru a kronikář KVV Holešov

sluhy o rozvoj fotbalu“. Jako hráč reprezentoval Duklu 
Hradec Králové a jako trenér působil u mužů v Holešově, 
Všetulích, Kostelci u Holešova a Rymicích. 

Posledních 20 let se angažuje jako trenér v žen-
ských fotbalových klubech. Kvůli koronavirové epidemii 
se bohužel nekonal galavečer v Břevnovském klášteře 
v Praze. I přesto se ale jedná o velkou událost, která si 
zaslouží gratulaci.

Sokolovna 
ani o prázdninách 
neosiřela

Jako každý rok, i letos je v sokolovně poměrně živo 
i v prázdniny. Chybí sice mladší a dorost, kteří si užívají 
u moře nebo na táborech, ale dospělí si nenechali ujít 
příležitost konečně cvičit v nově zrekonstruované tělo-
cvičně. Navíc, když byla dlouhé tři měsíce zavřená kvůli 
koronavirové pandemii. Dospělí se zkrátka bez pravidel-
ného pohybu neobejdou. „Nemohli jsme se už dočkat, 
kdy si konečně naplno zacvičíme. Nejdřív rekonstrukce, 
potom pandemie, ale to už je všechno za námi a koneč-
ně můžeme pořádně protáhnout svoje tělo,“ řekla náčel-
nice T. J. Sokol Holešov.

Ženy cvičí kondici a relaxaci a také tai-či. Nezahále-
jí ani muži, kteří celé léto mají tréninky v karate, šplhu  
a badmintonu. Je to důkaz toho, že i v prázdniny dospělí 
potřebují pravidelný pohyb a nechtějí zahálet. Cvičením 
si zlepšují kondici, setkávají se spolu a zpevňují svou po-
stavu. Zkrátka – v zdravém těle zdravý duch.

Teď se už všichni těšíme, až se vrátí děti z prázdnin  
a začnou pravidelné tréninky i ostatních oddílů a tělo-
cvična se zase začne plně využívat.

 Hana Georgiánová, T. J. Sokol Holešov
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Holešov OC Irisovka (u Penny)

OČNÍ OPTIKA STYLE

Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete 
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit 
bez objednání v těchto dnech:
úterý 13.00 - 16.00
středa  13.00 - 16.00
čtvrtek    9.00 - 11.00

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému 
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz 
nebo na tel. 774 734 400.

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

K multifokálním brýlovým čočkám 
obruba do 2000 Kč ZDARMA

TOMÁŠ BATA OCIMA STUDENTU
o

Prijmete srdecné pozvání na výstavu studentských prací

ve výstavních sálech holešovského zámku

BYSTRICE POD HOSTÝNEMSTREDNÍ ŠKOLA NÁBYTKÁRSKÁ A OBCHODNÍ

NADACE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

porádá pod záštitou

15. zárí 2020 - 30. ríjna 2020

Výstavu podporuje mesto Holešov

ŘIDIČ VZV 
145 Kč/hod.

Požadavky
Spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, manuální zručnost, praxe s řízením VZV výhodou

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod.

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou

Požadavky
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, jeřábnický,

vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

PRACOVNICE OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ S NJ
25.000 - 35.000 Kč/měs.

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

Požadavky
Vzdělání min. SŠ s maturitou, znalost NJ slovem i písmem, výborné komunikační a organizační

schopnosti, samostatnost, spolehlivost, důslednost, aktivita, technické myšlení.

Očekávaný termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice 
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Antonín Kozubík - vedoucí závodu
Email: antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148

ŘIDIČ VZV 
145 Kč/hod.

Požadavky
Spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, manuální zručnost, praxe s řízením VZV výhodou

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod.

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou

Požadavky
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, jeřábnický,

vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

PRACOVNICE OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ S NJ
25.000 - 35.000 Kč/měs.

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

Požadavky
Vzdělání min. SŠ s maturitou, znalost NJ slovem i písmem, výborné komunikační a organizační

schopnosti, samostatnost, spolehlivost, důslednost, aktivita, technické myšlení.

Očekávaný termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice 
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Antonín Kozubík - vedoucí závodu
Email: antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod.

l nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
l zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou

POŽADAVKY:
l manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, 

l možnost profesního růstu, 
l jeřábnický,vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

NABÍZÍME
l práci v jednosměnném provozu

l zajímavé platové ohodnocení  l výkonnostní prémie
l roční odměny  l 25 + 1 dnů dovolené

l volnočasové benefity  l věrnostní odměny
l příspěvek na dovolenou  l příspěvek na dopravu

l náborový příspěvek



V uličce u holešovského zámku se opět malovalo
Když se spojí nejparnější letní den, akrylové barvy, 

lidská tvořivost a Fučovy legendární burgery, vznikne 
krásná tradice, která se v Holešově drží již sedm let. 
Také letos mohli do Holešova dorazit všichni výtvarní 
kreativci a „vyřádit“ se v takzvané Art uličce vedoucí  
k holešovskému zámku. V sobotu 8. 8. se tam během dne 
sešli malí i velcí, aby své fantazie přenesli na připravené 
tabulky, které poté nějakou dobu zmíněnou uličku zdo-

bí. I přes velké horko (které k této akci už neodmyslitelně 
patří) dorazila opět spousta lidí. Bylo krásné pozorovat, 
jak se rodí abstraktní i konkrétní umělecká díla, na kte-
rá byla použita široká škála barev a také škála osobních  
a hlavně pak osobitých idejí.

Pro děti (a taky trošku pro dospělé) si Jirka Kuhl 
připravil divadelní představení pohádky Dlouhý, Široký 

a Bystrozraký. Již tradičním potěšením byly oblíbené 
Fučovy burgery, které byly podávány v masité i vegan-
ské variantě.

Tuto milou akci uspořádala, ostatně jako vždy, Jitka 
Hrdličková ve spolupráci s Rádiem Kroměříž a za podpo-
ry města Holešova.

Hana Helsnerová

KARATE-DO Shotokan-ryu
Cesta k vytrénování těla, ducha a charakteru člověka.

CELOROČNÍ NÁBOR
KARATE-DO Holešov pořádá

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
děti: 1 800 Kč  |  dospělí: 2 300 Kč
Pololetně: Zaří - Leden   |   Únor - Červen

ul. Plačkov 622/1, Holešov

pondělí: 17:30-18:30 hod
čtvrtek: 16:45-17:45 hod

Srdečně Vás zve sensei Michal Gerža, 1. dan

PONDĚLÍ 7. září
od 17:30 do 18:30, T.J. Sokol Holešov
Od 12 let po neomezeně.

www.karatecestabojovnika.webnode.cz   |   tel.: +420 603 117 826

Po celý rok máte možnost si příjít vyzkoušet 
bojové umění KARATE-DO a sami se rozhodnout,
zda je to cesta pro vás.

CÍL KARATE-DO JE JEN JEDEN - vytrénovat tělo, ducha
a charakter člověka na nejvyšší možnou úroveň.


