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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Dožínky Mikroregionu Holešovsko 2020
Letní škola barokní hudby opět v Holešově

V Holešově jsme si připomněli opravdový smysl dožínek
Ačkoliv bylo pořádání Dožínek po dlouhou dobu
velkým otazníkem, rozhodli se organizátoři tuto krásnou
a tradiční akci nezrušit a bylo to správné rozhodnutí.
Poslední srpnová neděle se tak mohla stát dalším skvělým dnem, který si užily stovky lidí. Návštěvníci se mohli
nabažit krásných folklórních vystoupení, zažít „velké
prádlo“ na kovárně nebo se potěšit prostým setkáním
s úsměvem na tváři.
Již tradičně byl den zahájen krojovaným průvodem, do kterého vyšli za tónů Holešovské muziky Hanáci, jezdci na koních, jezdci na historických bicyklech,
mušketýři z Kurovic, starostové obcí Mikroregionu
a samozřejmě hasičské sbory. Průvod, v jehož čele
se slavnostně nesl dožínkový věnec, přešel od kovárny
ke kostelu, kde následně proběhla dožínková mše svatá.
Během kázání bylo řečeno mnoho důležitých slov, která
vlastně vystihovala opravdový smysl dožínek. Všichni
jej sice známe, ale jednou za čas neuškodí si uvědomit,
že vše není samozřejmé, a že je opravdu za co vzdávat
díky. Při dožínkách totiž nejde pouze o zábavu, ale podstatou této tradice je hlavně poděkování za úrodu.
Zábava ale samozřejmě při dožínkách své místo má
a ani v Holešově o ni nebyla nouze. V rámci kulturního

programu vystoupila v zámecké zahradě Hanácká beseda Kojetín, mušketýři Green Regiment Kurovice, Folklórní soubor Omladina Martinice, soubor Zrníčko Tymy
Holešov a soubor Jabloňka Martinice. Diváky pak potěšil
a rozveselil také lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota.
V Holešově jsme přivítali i přátele z partnerského města
Povážská Bystrica, kteří dorazili spolu s tajemníkem úřadu Antonem Martausem. Ze Slovenska k nám doputovaly hned tři hudební soubory. Jako první se představila
mužská pěvecká skupina Teplanský Poniklec, jako další
pak Eva Halčinová s harmonikářem Vladom Martikáňom
a vyvrcholením pak byli temperamentní Mostenskí
Pajtáši, kteří sršeli energií a vtipem a předvedli skvělé
vystoupení. Vtipem pak oplývali také starostové obcí
Martinice a Rymice, kteří se s vervou ujali losování velké tomboly. Ta byla letos obzvláště bohatá a věříme,
že všem výhercům udělala radost. O oficiální třešničku
na dortu se pak postarala dechová hudba Trnkovjanka
z Kašavy. Dožínky jako projekt Mikroregion Holešovsko
byl spolufinancován Zlínským krajem.
V Malém muzeu kovářství po celý den probíhal
doprovodný program, který byl letos zaměřen na velké
prádlo a výrobu mýdla. Návštěvníci mnohdy slzeli smí-

chy při nacvičené scénce, kterou předváděli manželé
Machálkovi a Poláškovi. Zábavnou formou se tak všichni
mohli dozvědět, jak se dříve pralo, ždímalo a žehlilo.
Paní Jana Papežíková všechny zájemce obeznámila
s technikou výroby mýdla a postarala se o to, že celé
okolí kovárny bylo krásně provoněno nejrůznějšími bylinkami. Nechyběl ani mistr kovář pan Marcoň, který pak
návštěvníky seznámil se zajímavostmi tohoto ušlechtilého černého řemesla.
Hana Helsnerová

Rádi bychom za tým okolo kovárny poděkovali za zapůjčení historických předmětů paní Václavě Navrátilové z Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, Ing. Lubomíru Marušákovi z Muzea dřevěného porculánu v Držkové a panu Stanislavu Marcoňovi z Kašavy.
Za zapůjčení stánku děkujeme zahradnictví Stella Holešov.
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ÚVODNÍK STAROSTY

Začátek podzimu nám přinese mnoho zajímavého, ale i problémy
Vážení čtenáři, milé dámy, pánové,
vstupujeme do astronomického podzimu a s tím
také do nejisté a chaotické doby provázené virovou covidovou nákazou či epidemií. A není to jen rozjeté šíření
viru, ale také související chaotická a nejasná opatření, jež
nám komplikují každodenní život i přípravu důležitých
úkolů a povinností. Potřeb města je skutečně mnoho
a je třeba nejen udržet jejich připravené harmonogramy,
ale zabývat se nynějšími riziky. Čeká nás tedy další komplikovanější období.
Současná doba je skutečně složitá a její překonání
bude závislé nejen na nařízeních, ale také na zdravém rozumu, vlastní odpovědnosti a ohleduplnosti. „Lidé vědí
mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědění nemá na jejich
život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme
se dosti pro život.“ T. G. Masaryk.
DOPRAVA A INVESTICE
Po začátku školního roku můžeme registrovat rostoucí počet vozidel na komunikacích a stálý nedostatek
parkovacích míst. Z tohoto důvodu město nyní realizuje
několik dopravních staveb.
Ulice Plačkov - Celková rekonstrukce ulice
Plačkov se připravuje, ale nyní probíhá vybudování
nových parkovacích míst kolem sokolovny. Parkoviště
u 2. Základní školy rozšíří možnosti zastavení či parkování i pro rodiče, jež dovážejí děti do výuky této školy (již
nebudou muset zajíždět do Smetanových sadů. Jedná
se rozšíření oproti dřívějšímu stavu, a to i když jsou v lokalitě instalovány podzemní kontejnery. Další parkoviště vyrůstá za sokolovnou. Jde o parkoviště, které bude
určeno pro obyvatele části ulice i návštěvníky sokolovny
a školy. Náklady na parkovací plochy, předláždění chodníků, vybudování nového a vytvoření nového chodníku
a propojení ke 2. ZŠ přesahuje pět milionů korun. Následovat – snad příští rok – by měla úprava okolního
prostranství, napojení na ul. Palackého s řešením křižovatky a snad i nového hřiště pro školu.
Parkoviště na Novosadech - V současné době je
již v plném proudu rekonstrukce a rozšíření parkoviště
před DPS na sídlišti Novosady. Jedná se také o investici
v hodnotě přibližně pěti milionů korun, která umožní
parkování pro padesát vozidel. Parkoviště je určeno pro
obyvatele okolní lokality i domu s pečovatelskou službou, ale také např. charitu. Jedná se o větší plochu, jejíž
řešení je ovlivněno zachování některých stromů a také
doplněním zeleně.
Parkoviště společnosti Lidl - Nové parkoviště
vyrůstá i u internátu „A“ Vyšší a Střední policejní školy
MV. Jedná se o investici řetězce LIDL, který předpokládá, že po zprovoznění parkoviště a předběžně na přelomu letošního a příštího roku zahájí celkovou rekonstrukci holešovské prodejny. Podobně jako v Kroměříži.
Prodejna bude rozšířena a tím bude omezeno současné
parkoviště. Parkovací plocha u internátu bude určena
pro studenty a částečně i veřejnost. Původní dohody

mezi společností a městem byly takto dříve postaveny a po současných jednáních se společnost nebrání
udržení parkovacích ploch pro město. S vybudováním
parkoviště souvisí i přemístění sochy (sousoší z náměstí). Ale i tato stavba si vyžádá investiční přispění města, které připravuje nové napojení Amerického parku
a „Rákosníčkova hřiště“ i s opravou chodníčků. Stavba
se nyní připravuje nejen technicky, ale i finančně.
Rekonstrukce ulic Samostatnost a Partyzánská - Společnost VaK Kroměříž dokončuje rekonstrukci
a výměnu části hlavního vodovodního přivaděče. Tyto
práce částečně ovlivnily průjezdnost některých ulic
a nyní probíhá na Samostatnosti. Výměna řádu přinese
zkvalitnění dodávky vody, ale také další investici města.
Z tohoto důvodu nyní připravuje předláždění lokality
a tím i zkvalitnění povrchů ulice. Oprava chodníků proběhne na jaře, z důvodu nutnosti stabilizace podloží.
Náročnější opravou bude oprava ulice Partyzánská. Ředitelství silnic Zlínského kraje má připravenu
výměnu povrchů dvou pruhů vozovky od zámku (kruháče) po počátek obchvatu. Práce byly zahájeny frézováním v polovině září.
Následovat bude položení nových povrchů. Do této
opravy vstoupí město dalšími pracemi. Jedná se o vyrovnání a úpravu dlažby chodníku, vytvoření úzkého pásu
zeleně a především výměnu veřejného osvětlení a usazení nových obrubníků. Jen tyto práce budou v rozsahu
přesahující tři miliony korun. Odstavný pruh zůstane
zachován v současném stavu.
Vodovod Količín
Zástupci města jako investora, představitelé společnosti VaK a dodavatelské firmy se sešli s občany
8. září. Obyvatelům místní části byl představen harmonogram stavby, způsoby provádění i spolupráce
se společností VaK. Práce bude koordinovat a dohlížet
za město odbor investic a přípojky a napojení na řad
potom zákaznické centrum společnosti VaK Kroměříž.
Přímé práce a dohody s dodavatelskou firmou mohou
občané také řešit s dodavatelskou firmou Javorník
či s osadním výborem. Stavba vodovodu je rozfázována
do letošního a příštího roku a náklady se pohybují kolem 25 mil. korun. Polovina rozpočtu je hrazena z dotace Ministerstva zemědělství.
Náměstí sv. Anny
Pro jeho dokončení již chybí jen osazení Památníku smíření. Ten bude slavnostně odhalen 11. října.
A jeho smyslem je nejen osadit na náměstí umělecké
dílo, ale především připomenout, že se právě v této lokalitě setkávaly v různých historických etapách vývoje
našeho města některé náboženské vlivy. A je dobré si
v dnešní době připomínat a uvědomovat, že smíření
a pochopení druhého a především respektování jeho
přesvědčení je velmi důležité pro rozvoj a klidný život
společnosti. A třeba i proto, abychom se za sebe nemuseli někdy stydět.

Rekonstrukce rehabilitačního centra a krytého
bazénu
Celková oprava rehabilitačního centra se připravuje již několik let. Nyní je dokončena projektová dokumentace na modernizaci celého areálu a probíhají
další přípravné práce pro zahájení stavby. Ale protože
projekční firmou sestavený rozpočet jednoznačně převyšuje předpokládané náklady - předběžný rozpočet
- bude se zastupitelstvo zabývat dalším postupem.
Schválený úvěr 85 milionů korun by na výši nyní předloženého rozpočtu stačil snad z třetiny. Z tohoto důvodu nyní pracovníci odboru investic připravují úspornou
variantu, která by vycházela z projektu, ale zahrnovala
jen ty nejnutnější potřeby.
SPOLEČENSKÁ A KULTURNÍ SETKÁNÍ
Město Holešov a další organizátoři připravili během prázdnin řadu významných setkání a obohatili tak
dění nejen ve městě, regionu a kraji. Všichni si zaslouží
poděkování, že se v dnešní době nebojí organizovat
a udržovat společenské dění a velmi důležitý chod společnosti. Dvě akce byly zrušeny.
Hlavní organizátor Gulášfestu se rozhodl akci letos zrušit a přeložit především z důvodu malého počtu
prodaných lístků v předprodeji. Město se zrušením nemělo nic společného, spíše se mu tím zkomplikovalo
pořádání Dožínek mikroregionu Holešovsko následující den. Druhou zrušenou akcí byla „Malá Regata“
či „9,5. Regata“. Ta byla zrušena po dohodě města,
agentury Velryba a MKS Holešov. Podmáčené povrchy zámecké zahrady po sobotních deštích a nejistá
předpověď počasí vedly pořadatele k tomuto rozhodnutí. Doufáme, že důvody zájemci o akci chápou a jistě
se těší na příští rok.
A NEJEN ZÁVĚREM
Zatím nepředpokládáme, že by naše město a země
měly opět vstoupit do nouzového stavu. Od podzimu
můžeme ale očekávat, že se nám zvýší množství respiračních onemocnění. Proto je třeba být ohleduplný,
hlídat si svůj zdravotní stav a dodržovat rozestupy. Pokud se stane, že se objeví respirační onemocnění, tak
bychom se měli sami izolovat a kontaktovat lékaře.
Také je dobré zvažovat účast na hromadných akcích,
kde nedochází k základním ochranným hygienickým
opatřením a naopak dochází k blízkým kontaktům
(diskotéky, oslavy).
Skončily prázdniny i s nemálo dny „Mariánského
léta“, ale i s nadějí, že se ještě můžeme těšit na „Babí
léto“. A pak vzhůru do podzimu a topné sezony. Po krásných letních dnech nám bude jistě smutno, ale vše i lidský život a příroda má svá pravidla a cykly. Tak se těšme
na nové zážitky.
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

Výpis z usnesení z 20. zasedání RM Holešova
RADA MĚSTA HOLEŠOVA SCHVÁLILA:
• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
18. 11. 2015 uzavřené s družstvem AGRODRUŽSTVO
ROŠTĚNÍ, na nájem budovy na čp. 68 na pozemku st.
p. č. 121, k. ú. Tučapy
• uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne
15. 08. 2014 mezi městem Holešov a společností Klub
občanských a studentských aktivit - K.O.S.A.
• provozní řád městského tržiště „Masné krámy“ na nám.
sv. Anny dle předloženého návrhu
• uzavření dohody o dočasném umístění odtažených
vozidel nespolečností Technické služby Holešov, s. r. o.,
dle předloženého návrhu
• žádost Heleny Bucňákové, bytem Roštění, o zrušení
pozice prokuristky ve společnosti Technické služby
Holešov, s. r. o.
• poskytnutí finanční odměny ve výši 5.000 Kč vítězi

•
•
•
•
•
•

zvláštní ceny starosty města Holešova v soutěži Zlatý
oříšek Zlínského kraje 2020
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 dle
předloženého návrhu
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Grohova
1392, rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 dle předloženého návrhu
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
dle předloženého návrhu
příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, Příční
1475, Holešov, rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 dle
předloženého návrhu
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 11/2020
dle předloženého návrhu
rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu

• změnu ceníku zpoplatněných parkovacích míst ve městě
Holešově s platností od 01. 10. 2020 dle předloženého
návrhu
• uzavření smluv o úhradě nákladů se žadateli o pořízení změny Územního plánu Holešov v předloženém znění
• vypsání výběrového řízení na dodavatele prvků krajinné
zeleně, na akci „RBC Lipina“ dle předložených zadávacích podmínek
• revokaci usnesení č. 95/5/RM/2019, ze dne 04. 03. 2019
„Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory“
• dodatečné poskytnutí mimořádného finančního daru
ve výši 5 tis. Kč v rámci uděleného ocenění města Holešova
za rok 2019„Velká pečeť“ Marii Loučkové a Aloisi Reimerovi
• uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní“ mezi Městem Holešov
a GasNet, s.r.o.

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech,
v pátek 02.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 03. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze na území České republiky,
a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou
jsou voliči hlasující na voličský průkaz.
Voličem je:
- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let,
- a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství ČR
- platným občanským průkazem,
- platným cestovním pasem ČR.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním
okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu, avšak takto lze hlasovat pouze ve volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního (městského) úřadu v místě trvalého pobytu
voliče.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození,
adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob
doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
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Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
voliče.
Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy voličský průkaz dostane
Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad
voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle
(nelze zaslat do datové schránky).
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. O možnost hlasovat do přenosné volební schránky může občan
Holešova a jeho místních částí požádat již teď, a to na tel.
čísle 573 521 359 nebo 734 422 062.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu
onemocnění covid-19
Vláda ČR schválila zákon č. 350/20020 o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
a do Senátu v roce 2020. Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19
krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též
umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která
byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště
(tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou
zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, je-

jich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat
ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice
nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování.
Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne
od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud
občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební
komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu
a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem
domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního
týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele
jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
Další informace týkající se voleb zodpoví Odbor vnitřních
věcí, Ing. Irena Minářová, tel. 573 521 359 nebo 734 422 062.
Ing. Irena Minářová
Odbor vnitřních věcí

Upozornění
VÁŽENÍ OBČANÉ,
NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 24. 08. 2020
V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID – 19,
PLATÍ OD 01. 09. 2020 DO ODVOLÁNÍ ZÁKAZ
VSTUPU DO BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLEŠOV BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

www.holesov.cz
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Holešovské webové stránky získaly 3. místo v soutěži Zlatý erb
Holešov se v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky města umístil na třetím místě za Valašskými
Klobouky a Vsetínem. Odborná porota hodnotila městské a obecní weby dle několika kriterií, mezi která patří
například povinné informace, úřední deska, použitelnost
webu – ovládání webu, navigace a přehlednost stránky,
výtvarné zpracování, podpora zobrazení na mobilních
telefonech, informační hodnota, inovativnost a další.
Ceny vítězům 22. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí byly v úterý 8. 9. 2020 předány při
slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Zlínského
kraje. Diplomy a ceny předal soutěžícím pan Jiří Čunek,
hejtman kraje a pan Petr Gazdík, člen rady Zlínského
kraje. Soutěže se opět účastnilo všech 14 krajů České

republiky, ve Zlínském kraji soutěžilo 30 projektů. Do celostátního kola postupují město Valašské Klobouky, obec
Zádveřice-Raková a Valašské Klobouky s elektronickou
službou.
Město Holešov za kvalitní provedení stránek vděčí
společnosti RAAB Computer s. r. o., která v roce 2016
navrhla přehledné zpracování a nadčasový design, který
je i po letech hodnocen velice kladně. V roce 2019 došlo k významnému přidání množství stránek na web.
Byly nově zpracovány rozsáhlé sekce, a to pro kulturní
památky, válečné hroby, čestné hroby, pamětní kameny
a přírodní perly. Z hlediska počtu návštěv dosáhly stránky za rok 2019 počtu 240 987. Jednalo se o jednoznačný
rekord (nejvyšší počet) v historii stránek.
Hana Helsnerová

Holešov uspěl ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“
Již poněkolikáté se městu Holešov podařilo umístit
se na předních příčkách ve srovnávacím výzkumu, který
hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Tentokrát naše město obsadilo třetí místo.
V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno
bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou
spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech
a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí
směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Detailnímu
zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Do výzkumu je zahrnuto všech 205
měst a obcí s rozšířenou působností v rámci celé České
republiky a všech 22 městských částí Hlavního města
Praha. Za výzkumem, jehož výsledky jsou vyhlašovány
na krajských setkáních Svazu měst a obcí, stojí analytická agentura Datank.
Města oceněná titulem „Město pro byznys“ mají
být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům,

ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům.
Bronzový Holešov se dle hodnocení může pyšnit nejnižší dlouhodobou nezaměstnaností, dobrou dopravní
dostupností, nejvyšším podílem investičních dotací na
celkových příjmech, podnikatele pak potěší nejnižší daň
z nemovitosti. Vyzdvižen byl také fakt, že radnice myslí
i na kulturu a sport, pořádá celou řadu akcí na místním
zámku a v zahradách města, realizovala celkovou rekonstrukci atletického stadionu. Příkladem jde i v oblasti
opatření proti suchu zřizováním mokřadů, protierozní
opatření v okolí města, výsadbou krajinné zeleně.
Hana Helsnerová
Celkové pořadí
8. Otrokovice
1. Uherské Hradiště
9. Vizovice
2. Rožnov p. R.
10. Vsetín
3. Holešov
11.Valašské Klobouky
4. Litovel
12. Bystřice p. H.
5. Kroměříž
13. Uherský Brod
6.Valašské Meziříčí
14. Luhačovice
7. Zlín

Město Holešov nabízí k pronájmu stánky v masných krámech
Na revitalizovaném náměstí sv. Anny jsou pro zájemce o pronájem prodejních prostor k dispozici 4 volné stánky. Město Holešov by je rádo pronajalo od října
letošního roku v ideálním případě na dobu neurčitou.
Masné krámy v Holešově tvoří spojnici mezi oběma náměstími a jsou součástí prostoru vyhrazeného pro nové
městské tržiště.
Zájemce o pronájem musí podat žádost písemně,
a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova
628, 769 01 Holešov nebo přímo na podatelnu Městského úřadu Holešov. Žádost musí obsahovat řádné označení
zájemce, kontaktní údaje, účel využití a nabídku ceny nájemného za 1 m² (v minimální výši uvedené v záměru).
Bližší informace o nájmu pozemků podá Útvar správy majetku a zeleně, Jitka Hanslíková, tel.č. 573521459.
Hana Helsnerová

Poděkování
S přibývajícími roky se stávám stále sentimentálnější a citlivější. Mnohem více se mě dotýkají věci,
nad kterými bych dříve možná mávla rukou. Vadí mi
nedobré mezilidské vztahy, bezohlednost a lhostejnost.
Ale že tomu tak vždy není, jsem se přesvědčila
v pátek 4. září. Byla jsem svědkem události, kdy paní
Ludmila Orlová pomohla ženě, která na místním hřbitově upadla na mramorový pomník a zranila se na
hlavě, celá se třásla a byla částečně dezorientovaná.
Společně s její dcerou paní Petrou Nejezchlebovou jsme navázaly telefonický kontakt s rodinou
a poraněnou ženu převezly k synovi do ulice Sušilova.
Milé dámy, za Vaši okamžitou pomoc zraněné, přijměte ode mne poklonu, obdiv a upřímné poděkování.
Jaromíra Čajková
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Náměstí sv. Anny po desetiletích upraveno a dokončeno
Po mnoha letech příprav a různých jednáních město
dokončilo stavebními pracemi, které probíhaly v posledních
letech, náročnou rekonstrukci a opravu náměstí sv. Anny
a masných krámů. Tímto se otevírá nový komunikační prostor a důležitá spojnice mezi náměstím Dr. E. Beneše a zámkem, která je důstojná a již není neschůdnou ostudou města.
Město se začalo zajímat o masné krámy na konci
90. let minulého století s tím, že jeho pracovníci začali řešit
možnosti převodů pozemků krámů a dvora, protože byly
tehdy ve vlastnictví mnohdy už nežijících dřívějších židovských obyvatel města anebo jejich dědiců rozprostřených
po celém světě. Právníci města podali několik žádostí o vyřízení „odúmrtí“ a tím se postupně dostali k řešení převodů
majetku i na stát.
Kromě toho v rámci opravy drobných památek a za
pomoci Programu regenerace památkových zón a rezervací

Ministerstva kultury byla asi v 2003 opravena zeď masných
krámů, která je jako jediná státem evidovaná památka.
Náměstí a masné krámy leží v městské památkové zóně
a jsou i s kostelem sv. Anny a bývalým klášterem Trinitářů
její důležitou součástí.
V průběhu následujících let probíhala další jednání se
sousedy, potom s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převodu pozemků, které postupně stát získával. Město také muselo některé stánky vykoupit od vlastníků z našeho města nebo sousedů.
Další etapou revitalizace celého prostoru bylo zahájení
rekonstrukce domů na náměstí novým majitelem a tento
investor také následně získal dům čp. 11 od města (bývalá
radnice). Ten opravoval jako poslední již v nedávných letech.
Ale i pro tyto práce nebylo vhodné do opravy náměstí městem vstupovat – bylo např. třeba dořešit některá propojení

Památník Smíření na náměstí sv. Anny
bude slavnostně odhalen
Citlivá rekonstrukce areálu náměstí sv. Anny včetně
Masných krámů bude završena instalací a odhalením
Památníku Smíření, jehož autorem je významný moravský sochař Ondřej Oliva. Kovová socha ve tvaru stromu,
symbolizující smíření jednotlivých náboženství, která se
v Holešově setkávala, prolínala a často spolu i bojovala
- katolicismu, protestantismu a judaismu - bude umístěna na symbolické místo - naproti kostelu sv. Anny,
který byl původně modlitebnou Jednoty českobratrské
a v těsném sousedství bývalého židovského města. Město využije návštěvu doyena diplomatického sboru v České republice, apoštolského nuncia, J.E. Charlese Balvy,
který v neděli 11. října dopoledne bude sloužit ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnou mši sv. Po této
mši se apoštolský nuncius zúčastní odhalení Památníku
Smíření, na které je zván rovněž biskup Jednoty bratrské
a brněnský rabín. Přesný program odhalení Památníku
Smíření bude zveřejněn v nejbližší době.

sítí a jejich modernizaci. Rekonstrukce již městských objektů
bylo možné zahájit až před dvěma lety, kdy investor dokončoval opravu domu čp. 11. Tím bylo možno opravu masných
krámů spojit i s rekonstrukcí vedlejšího domu a sousedů
z druhé strany. A závěrem celé velké investice pak byla dlouho
připravovaná letošní oprava samotného náměstí.
S touto opravou ale souvisí i vybudování podzemních
kontejnerů a některých sítí (plyn, vodovody a kanalizace).
Součástí rekonstrukce je i zachování části původní zdi masných krámů, které mají na podnět památkářů dokumentovat celý rozsah krámů, vybudovány byly nové vodní prvky,
které dokumentují i skutečnost, že v těch místech vedl starý
mlýnský náhon, a samozřejmou součástí je mobiliář. Masné
krámy budou sloužit i s náměstím (to v přípravě potřeby)
jako tržnice města a místo setkávání. Město se nyní samotný objekt zrekonstruovaných krámků snaží pronajmout.
Nedílnou součástí náměstí bude nově i Památník
smíření, který má připomínat historii města a této lokality
a samozřejmě i skutečnost, že je dobré na smíření myslet ve
všech časových úsecích historie a vývoje společnosti. Ono
totiž biblické „Miluj bližního svého jako sebe samého“ má
nejen platnost, ale velkou důležitost i v dnešní době.
A to zásadní - finance. Když spočteme všechny náklady, které vedly k opravě zdi krámů, náměstí i se sítěmi
a samotných krámů dosahují asi třiceti milionů korun.
Samozřejmě v různých časových etapách. K tomu musíme
připočítat práci a snahu mnoha zaměstnanců úřadu anebo
zástupců vedení města při jednání s úřady a dalšími zainteresovanými společnostmi. Všichni zainteresovaní si zaslouží
za snahu, práci i aktivitu poděkování. Podobně jako sousedé a obyvatelé lokality za trpělivost.
Uvědomme si, že toto náměstí a prostor patří mezi velmi
významné historické části města. Dříve tam byly kasárna či lazaret, ve kterém byli ubytováni a umírali ranění vojáci od bitvy
u Slavkova (1805 – pochováni v Americkém parku a okolí), působila tam v 16. a 17. století Jednota bratrská a stál zde Bratrský
dům, ten byl také bratrský a poté po r. 1616 katolický. A masné
krámy byly budovány v 16. a 17. století v Holešově - podobně
jako i v jiných větších městech – co by porážky zvířat a prodejní
místa masa. Majitelé byli většinou židovské národnosti.
Užívejme si nová krásná místa setkání v Holešově
a nezapomínejme na historii a tradice, ze kterých jsme vzešli.
R. Seifert

Jak je to s naší vodou?
Při všech činnostech v oblasti jímacího území podzemních vod jsme již desítky roků svědky diskusí o kvalitě
holešovské podzemní vody. Proto město Holešov iniciovalo setkání odborníků se zástupci samospráv, a především
se správcem jímacího území, kterým je VAK Kroměříž a.s.
a zástupcem společnosti Mopas, kde v minulosti došlo také
k jedné ze zásadních kontaminací půdy v lokalitě.
Jednání svolal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek
a přítomni byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Industry servis ZK jako správce území, investičního
odboru ZK v čele s náměstkem Josefem Zichou, zástupci
odboru životního prostředí kraje, kolega místostarosta Milan Roubalík, krajský zastupitel a hydrogeolog
Ing.Zdeněk Vacek, ředitel společnosti Mopas, a především za správce jímacího území ředitel společnosti Vak
Kroměříž Ing. Ladislav Lejsal spolu se svým náměstkem
Ing. Petrem Vedrou a další.
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Byli jsme seznámeni se situací, ve které se zdroj
pitné vody nachází a svývojem znečištění od doby, kdy
bylo zrušeno letiště Holešov. Z předložených dat jednoznačně vyplývá, že zdroj je společností Vak důkladně monitorován a zabezpečen. Ve vrtech je historicky
přítomen dnes již v podlimitních množstvích perchloretylen, který je odstraňován z vody provzdušňováním
přímo při čerpání z vrtu. Co se zvyšuje, je obsah dusičnanů a perspektivním nebezpečím jsou pesticidy. To je
problém nejen Holešova a s největší pravděpodobností
souvisí s intenzivní zemědělskou výrobou. Účastníci se
shodli, že o tomto problému budou nadále jednat. Přítomnost dusičnanů je řešena ředěním vody z Kroměříže,
potenciální hrozbu pesticidů společnost Vak ve svých
investičních záměrech řeší vybudováním další filtrace
s aktivním uhlíkem, který je schopen všechny nebezpečné látky pojmout.

Závěrem proběhla prohlídka jímacího území a systému provzdušňování vody a návštěva společnosti Mopas,
kde právě probíhá sanace kontaminovaných provozů. Tím
by měl být splacen jeden z velkých dluhů vůči holešovské
vodě způsobený hospodařením v dobách socialismu.
Závěrem lze konstatovat, že nemusíme mít obavy
o kvalitu naší vody a v žádném případě o kvalitu vody vytékající z našich kohoutků, ale problematiku nesmíme ani
podceňovat. Zejména zemědělské hospodaření na půdě
v oblasti jímacího území, a i jakékoli investiční záměry
v uvedené lokalitě je potřeba povolovat až po důkladných
analýzách na vliv podzemní vody. Právě proto jsme nechali vypracovat studii využití průmyslové zóny, která počítá s eliminací rizik poškození vody a bude v nejbližších
dnech představena veřejnosti.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta a zastupitel ZK
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Historie pivovaru Holešov v obrazech
Další z fotografických publikací Patrika Trnčáka tématicky poněkud vybočuje z řady jeho dosud vydaných
prací, zabývajících se telefonizací či elektrifikací našeho
města a okolí. V souvislosti se současnou rekonstrukcí
objektu panského pivovaru vytvořil dílo, které zcela jistě
osloví a zaujme širší okruh zájemců o historii Holešova.
Obsah publikace tvoří šest tematických celků, jejichž
základem jsou fotografie s minimem doprovodného textu. První část je složena z historických snímků. Není jich

mnoho, ale je třeba si uvědomit, že tyto záběry už nikdy
nikdo neudělá znovu – jsou to naprosté unikáty. Druhá
část ukazuje na autorských snímcích stav objektu v letech 2007 – 2009, tedy v době, kdy se zřejmě rozhodovalo o jeho dalším osudu. Další část zachycuje prohlídku
budov městskou památkovou komisí v roce 2017. Tehdy
již byly připraveny plány rekonstrukce, s kterými komisi
seznámil investor pan Jiří Kaňa. V dalších dvou částech
může čtenář sledovat průběh celé rekonstrukce a zejmé-

na její výsledek. V působivé poslední části si autor pohrál
se srovnávacími snímky stejných míst v jejich historické
a současné podobě.
Nově otevřenému objektu Panského pivovaru, který
obohatil město kvalitní restaurací i hotelovou službou,
je třeba vyslovit uznání za dokonalost myšlenky i preciznost její realizace. Co ale dodat k nově vydané publikaci?
Přestože sám titul „Historie pivovaru“ je poněkud
přehnaný – historie je prakticky zastoupena jen v první
části - musíme autorovi přiznat snahu o soustředění maxima historických fotodokumentů i kvalitu jejich zpracování. Neméně je však třeba ocenit i autorské snímky
pořízené v současnosti. Publikace tradičně velkého
formátu, kvalitní tisk na kvalitním papíru s grafickou
úpravou autora vytváří ucelený dokument o záchraně
významného historického objektu. Ten ve své současné
podobě posiluje naše povědomí o historii města, ale
současně nám doplňuje vhodným způsobem služby,
které ocení především návštěvníci města a turisté.
Chtěl bych jen dodat, že Patrik Trnčák se v poslední
době řadí mezi nejplodnější autory v oblasti regionální
historie našeho města. V průběhu dvou let vydal čtyři
publikace, za nimiž je vidět obrovský kus práce, času
i odborného zaujetí. Věřím, že velmi brzy se dočkáme
další. Tu současnou, stejně jako ty předešlé, si můžeme
prostudovat v čítárně městské knihovny.
Miroslav Olšina

Kroměřížská nemocnice má budoucnost
informace ze setkání zástupců samospráv kroměřížského okresu i široké odborné veřejnosti
V pondělí 31. srpna byl v Kroměříži představen
zástupcům samospráv kroměřížského okresu i široké
odborné veřejnosti nový plán investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice vedoucí k její celkové modernizaci,
který schválili v pondělí 24. srpna krajští radní. Základní
myšlenkou aktualizovaného generelu je centralizace
zdravotnických provozů do jednoho funkčního celku,
která přinese zkrácení provozních vzdáleností, zefektivnění práce personálu, úsporu v provozních nákladech,
v nákladech na údržbu i na energetický provoz budov.
„Pro vytvoření takových prostor byl vybrán novější
ze dvou stávajících hlavních objektů nemocnice – chirurgický pavilon A, který bude rekonstruován a na jeho
jižní straně na něj naváže novostavba s orientací západ-východ. Tento celek bude doplněn o nová křídla na
západě a východě, která budou uzavírat nově vytvořená
otevřená atria. Tato atria budou fungovat jako zelené
zahrady přivádějící do vnitřních prostor nemocnice
světlo a čerstvý vzduch, osázena budou vzrostlou zelení.
Nově vzniklý monoblok bude doplněn o spojovací křídlo
s pavilonem L, čímž dojde ke spojení všech zdravotnických provozů pod tzv. jednu střechu,“ přiblížil hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek a dodal: „Pozemky, které
v Kroměřížské nemocnici nebudeme moci sami využít,
nabídneme městu a společně budeme hledat nejlepší
řešení na jejich využití. Použijeme tedy stejný způsob
jako v Uherském Hradišti a Zlíně.“

V celém objektu budou oddělené trasy ambulantních
a hospitalizovaných pacientů. Do spodních pater s vazbou
na hlavní vstup se umístí pracoviště s největší fluktuací a intenzitou (poliklinické ambulantní provozy, urgentní příjem,
diagnostická pracoviště aj.) a do vyšších podlaží naopak
provozy s nižší intenzitou pohybu pacientů, tedy klasická
lůžková oddělení, jednotky intenzivní péče a operační sály.
Přízemí nového monobloku je navrženo ve formě vnitřního
živého prostoru „bulváru“, z něhož budou přístupné nejen
zdravotnické provozy, ale i restaurace a jídelna, lékárna či
další drobné služby. Přímo proti vstupu je navržena recepce, která bude poskytovat informace o umístění zdravotnických provozů a směrovat pacienty na konkrétní pracoviště.
Pro fungování areálu je po provozní stránce klíčové
řešení dopravy. Vzhledem k tomu, že veškeré zdravotnické provozy a základní provozní celky (stravování, skladové hospodářství, odpadové hospodářství) jsou navrženy
v jednom objektu, odpadne téměř vnitroareálová doprava, protože bude realizována po vnitřních trasách objektu. Pojetí dopravy proto bude oproti stávajícímu stavu
otočeno. V současnosti je těžiště dopravy situováno do
severní části areálu, kde dochází ke kumulaci a křížení
různých druhů dopravy. Nově bude hlavní těžiště dopravy přesunuto do jižní části areálu. Snahou bude všechny
dopravní trasy funkčně a logicky oddělit.
Generel počítá také se změnou dopravního napojení areálu nemocnice. Areál bude mít dvě dopravní napo-

jení, obě budou obousměrná, jedno z ulice Havlíčkovy,
druhé z ulice Albertovy. Plánováno je zavedení MHD
přímo do areálu nemocnice se zastávkou u hlavního
vchodu. „Po kompletní realizaci generelu bude pro areál
nemocnice k dispozici 420 parkovacích míst na nově navržených parkovištích a 53 stání na stávajícím parkovišti
u budovy H, celkem tedy 473 stání, což je oproti současnosti více než dvojnásobek,“ informoval Libor Pecháček,
vedoucí Odboru investic krajského úřadu.
Proces stavebních prací je rozdělen celkem do 3 etap,
tak aby byla zajištěna jednak provozní funkčnost nemocnice během přestavby a jednak ekonomická reálnost investice. V rámci navržených rekonstrukcí je uvažováno vždy
s kompletní rekonstrukcí, k jejíž realizaci bude třeba uvolnit
celé křídlo, aby mohla být oprava kompletně provedena.
S postupnou rekonstrukcí po jednotlivých podlažích se neuvažuje. „Pokud vše půjde dobře, s realizací první etapy bychom mohli začít do dvou, tří let,“ řekl hejtman Jiří Čunek.
Finanční náklady na realizaci stavební části etap
generelu, kterými dojde ke sjednocení lékařských provozů do jednoho monobloku (tedy etap I. a II.), dosáhnou
1,4 miliardy korun bez DPH.
Všichni, kteří jsme byli přítomní, jsme se tak mohli
přesvědčit, že Kroměřížská nemocnice má své důležité místo v systému krajského zdravotnictví a svou perspektivu.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova
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Výsadkáři si připomněli likvidaci 7. pluku zvláštního určení
Zatímco v pátek 21. srpna a v sobotu 22. srpna si
příslušníci Klubu výsadkových veteránů Holešov připomenuli slavnou kapitolu působení 7. výsadkového
pluku zvláštního určení , který se v době sovětské okupace tehdejšího Československa jako jediný postavil
přesile sovětských okupantů, o týden později se několik příslušníků klubu sešlo u svých bývalých kasáren,

nyní Vyšší a střední policejní školy, aby si připomenuli
události, ke kterým došlo o rok později – v roce 1969.
Tehdy vyvrcholily snahy normalizačního vedení státu
a armády, směřující k likvidaci odvážných holešovských
výsadkářů, kteří byli z pohledu normalizátorů nespolehliví. 7. pluk zvláštního určení byl skoro přesně rok
po srpnových událostech roku 1968 přesunut do Pros-

tějova a zde ubytován ve zcela nevyhovujících polních,
provizorních podmínkách s nedostatečnou hygienou.
Po cvičení na Slovensku byl do konce roku 1969 pluk rozpuštěn a přetvořen na prapor zvláštního určení v rámci
22. výsadkového pluku, byla mu odejmuta jeho bojová
zástava. V roce 1976 byl i tento prapor zvláštního určení v sestavě 22. výsadkového pluku zrušen a rozpuštěn.
To už zde ale nebyl nikdo z jeho velitelů, kteří byli do
roku 1971 donuceni odejít z armády, nebo z ní byli
dokonce vyhozeni a do roku 1989 byli stigmatizováni,
sledováni a i na jejich rodinách se normalizační vedení
mstilo za jejich hrdinství a odpor proti Sovětům.
Na paměť odvelení 7. výsadkového pluku z Holešova do Prostějova, které se stalo počátkem jeho
likvidace, položili zástupci vedení Klubu výsadkových
veteránů Holešov 28. srpna květiny u pamětní desky
7. výsadkového pluku na vstupní budově holešovských
kasáren. Aktu se kromě vedení klubu zúčastnil i bývalý holešovský výsadkář, který sem přijel až z Kanady.
A i zde vzpomenuli holešovští výsadkáři na ty své kamarády a velitele, kteří již nejsou mezi námi.
Karel Bartošek

Letní škola barokní hudby okouzlila Holešov
V neděli 9. 8. se při společném koncertu představili
světoznámí lektoři letošního ročníku, v úterý 11. 8. pak
přišli na řadu studenti. Před zcela zaplněným kostelem
sv. Anny předvedli svůj talent a prezentovali odvedené
úsilí prvních dnů letní školy při provedení skladeb významných hudebních skladatelů. Ústřední osobností
letošního ročníku byl Johann Sebastian Bach, jehož
duchovní skladby tvořily také značnou část koncertního
programu. Dále byly uvedeny duchovní skladby Georga
Friedricha Händela nebo Henricha Bibera. Posluchači si
mohli vychutnat pěvecké árie i instrumentální skladby,
kterých se studenti zhostili se ctí a sklízeli za ně zasloužený potlesk a obdiv. Vzájemná podpora frekventantů
i podpora ze strany veřejnosti byla v nádherné atmosféře
prvního studentského koncertu téměř hmatatelná.
Letní škola barokní hudby byla letos v mnohém
výjimečná. Ačkoliv do poslední chvíle nebylo jisté, zda
se vůbec uskuteční, paradoxně se těšila rekordnímu
počtu přihlášených studentů. To se projevilo například

v ansámblové třídě, do které se přihlásilo 17 studentů.
Nesnadným úkolem pro lektora ansámblové třídy Eduarda Tomaštíka proto bylo zvolit skladbu, ve které by bylo
možné uvést všechny skvělé pěvce. Vyvrcholením večera
tak bylo provedení skvostné skladby žalm Dixit Dominus,
ve které sehrála velkou roli výborná akustika kostela sv.
Anny, samozřejmě vedle skvělé interpretace hudebního
díla v podání nadaných studentů a v neposlední řadě
mimořádné umění lektora Eduarda Tomaštíka, který
pěvce dirigoval snad celým svým tělem. Tato třešnička
na dortu byla oceněna dlouhým potleskem vestoje.
Ve středu 12. 8. jsme se stali svědky další krásné
hudební události, kterou byl druhý studentský koncert
Letní školy barokní hudby nazvaný Zámecká noc. Jednak proto, že se konal na nádvoří zámku, ale také proto,
že si člověk při poslechu jako na zámku v období baroka
připadal. Tentokrát zněly světské skladby od mnohých
autorů, ty nejznámější nevyjímaje. Kromě úžasných hudebních výkonů došlo také na dramaturgické zpracování

některých skladeb, které mile celé představení, už samo
o sobě skvělé, ještě oživilo. Studenti opět prokázali, že se
z nich stali umělci, kteří mají posluchačům co nabídnout.
Strhující potlesk toho byl důkazem.

Společným projektem LŠBH a ZUŠ F. X. Richtera Holešov byla letos poprvé Dětská třída, do které byli vybráni v rámci stipendijního programu žáci holešovské ZUŠ.
Třídu vedla houslistka a pedagožka Veronika Svačinová.
Na přípravě pěveckých čísel programu závěrečného
koncertu se podílela Kateřina Jurášková (ZUŠ Holešov).
„Děti se po čas výuky seznamovaly se starou hudbou
a její interpretací, Veronika Svačinová přestože netušila,
kolik a jakých dětí bude mít ve své třídě, připravila velké
množství různorodého repertoáru, upravovala za pochodu, pracovala na směny, svou hrou byla dětem skvělým
příkladem a s humorem je všechny zvládla. Závěrečný
koncert dětské třídy byl pak veřejností a odborným publikem z řad lektorů a frekventantů LŠBH velmi pozitivně
hodnocen,“ doplňuje ředitel ZUŠ Petr Jurášek.
Hana Helsnerová
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Johann Sebastian Bach byl v Holešově. A líbilo se mu tady.
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 Sebastian 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 hudebního stylu. Je tedy zcela přirozené, že letošní,
v Holešově konaný již desátý ročník Letní školy barokní
hudby, špičková 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 (opravdových evropských špiček v interpretaci
barokní hudby) z mnoha zemí Evropy i z České republiky týden pilně připravovala 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 velkém 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 vedoucího letní školy,
v současnosti zřejmě nejvýznamnějšího evropského znalce a provozovatele barokní hudby, Romana Válka, hrál na
autentické barokní nástroje a i jeho obsazení 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 poprvé
uvedl v chrámu Sv. Mikuláše v Lipsku. Jedná se o součást

luteránské bohoslužby, složený ze dvou sborů a řady
duet a recitativů. Jako sólisté vystoupili se sopránovými
party Zuzana Badárová a v Holešově dobře známá Kristýna Vylíčilová, tenor Jan Kožnar a bas Jiří M. Procházka.
Po monumentální duchovní skladbě následovalo představení 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 cembalistka Marie Nečasová a zlatý cembalista
Jiří Havrlant, který strhujícím způsobem zahrál za doprovodu orchestru 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 nádhernou, velkolepou skladbu složil Bach ve službách saského kurfiřta a polského krále Fridricha Augusta Silného
v roce 1733 u příležitosti narozenin kurfiřtovy a královy
manželky, Marie Josefy Habsburské, dcery rakouského
císaře. Jásavé, slavnostní tóny kantáty okouzlily poslu-

chače – i ty, kteří jinak klasické hudbě moc neholdují.
Kromě perfektně sehraného orchestru a sezpívaného
sboru zaujaly i skvělé sólové party. Zejména sopranistky
Kristýna Vylíčilová 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 považoval 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 holešovského zámku bylo mimořádně blízké tomu, jak je provozoval 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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Kovárna ukončila turistickou sezonu, největší úspěch mělo
Velké prádlo a suvenýry
Malé muzeum kovářství s kovářskou dílnou a světničkami kovářovy rodiny ukončilo turistickou sezonu.
Během července a srpna jej navštívilo 1530 turistů
a kovárna zaznamenala rekordní výnostnost díky prodeji
suvenýrů uměleckého kováře Vojtěcha Sousedíka. Kované kostky, srdíčka, nože na otevírání dopisů a podkovičky
pro štěstí lidé s nadšením kupovali.
Mezi nejpopulárnější akce se počítají páteční a sobotní ukázky kovářské práce se Stanislavem Marconěm
a dožínkový program Velké prádlo. Ten odprezentoval
historii praní a měl velký úspěch u veřejnosti.

„Velké prádlo bylo vyvrcholením turistické sezony.
Podařilo se nám vystavit unikátní exponáty z muzejních
i soukromých sbírek a zároveň expozici skloubit se scenérií, kde probíhala odlehčená divadelní aktovka. Těší
mě také dlouhodobá spolupráce se Stanislavem Marconěm. Opět při rozpálené výhni lákal turisty na ukázky
černého řemesla. Nově se nám podařilo navázat spolupráci s uměleckým kovářem Vojtěchem Sousedíkem
a oživit prodej kovaných suvenýrů. Věřím, že ve spektru
nabídky si vybral úplně každý. Chci také poděkovat všem
lektorům, průvodcům i návštěvníkům za spolupráci,“

Skončila výstava Poznávej se, přišlo 5 tis.
návštěvníků
Městské kulturní středisko Holešov ukončilo výstavu
Poznávej se. Interaktivní projekt, který byl koncipován
jako největší výstavní tahák sezony, navštívilo 5661 lidí.
Realizační tým děkuje všem, kteří jej podpořili, přišli
se podívat a hrát si, i když zpočátku to bylo možné jen
v rouškách za přísných hygienických pravidel.
„Potvrdit v rámci výstavního plánu tuto populárně-naučnou interaktivní výstavu v době, kdy se naopak podobné projekty rušily, chtělo velkou dávku kuráže, nicméně
risk se vyplatil – společnými silami jsme dokázali vytvořit
takové podmínky, aby i v těžké době pandemie covidu-19,
byla výstava nejen realizovaná, ale také úspěšná, dle statistik návštěvnosti. Děkuji kustodům a lektorům, že zvládli
náročnou práci a vytvořili tak přitažlivý pozitivní obraz celé
výstavě. V neposlední řadě také děkuji návštěvníkům, bez
kterých by poučení hravou formou přišlo vniveč,“ zhodnotila projekt kurátorka výstavy Nikol Holubová.
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Díky výsledkům evaluačního dotazníku a návštěvní knize u vchodu evidujeme návštěvníky z celé České
republiky, přijížděli lidé také ze Slovenska. Zámek sice
v důsledku nouzového stavu přišel o plánované školní
skupiny (na výstavu se původně rezervovaly školy ze Zlínského a Olomouckého kraje v rámci výletů), na výstavu
si v letních měsících přesto našli cestu organizátoři dětských a příměstských táborů. Cílovou skupinou nicméně
zůstávají rodiny s dětmi, což je trend, který MKS Holešov
ve výstavní činnosti sleduje dlouhodobě.
Interaktivní výstavu Poznávej se připravilo Městské
kulturní středisko Holešov ve spolupráci s libereckým zábavně - naučným science centrem iQPARK. Výstava trvala
od 21. května do 6. září a představovala fungování lidských
smyslů. Čtyřicet sedm exponátů nabádalo k vyzkoušení,
k vyřešení nebo soutěžení. K dispozici byli lektoři.
Dana Podhajská

zhodnotila letošní sezonu Nikol Holubová z Městského
muzea a galerie Holešov, které se pod hlavičkou MKS
Holešov o kovárnu stará.
Zcela mimořádně bude kovárna otevřena 24. října
od 14 do 18 hodin v rámci akce Otevřené památky. Opět
nabídne ukázky kovářské práce, kromě toho se můžete
těšit na přednášky Karla Bartoška na téma Tajemství holešovského podzemí. Holešovskou kovárnu můžete navštívit i mimo turistickou sezónu, je však nutné předem
se telefonicky objednat v MIC Holešov.
Dana Podhajská

Punkerka Nikola
Mucha vystoupí
v Holešově v říjnu
Nikola Mucha bude koncertovat 3. října v New
Drive Clubu holešovského zámku. Jedná se o přeložený
koncert z března letošního roku. Vstupenky, které si veřejnost koupila ještě před vyhlášením nouzového stavu,
platí. Další vstupenky koupíte v MIC Holešov nebo online na www.holesov.info.
Velmi kontroverzní brněnská zpěvačka vyvolává
u lidí extrémní emoce, někdo ji považuje za nepřijatelnou, jiný obdivuje. Pro sprosté slovo nejde daleko, zpívat
moc neumí, přesto její videoklipy kmitají po sociálních
sítích a jsou vyhledávané. Předskokanem jejího holešovského koncertu bude kapela Oswald Schneider. (dap)

www.holesov.cz
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V Holešově opět vystoupí ochotníci z regionu, v říjnu se koná
V. Divadelní přehlídka
Holešov čeká pátý ročník tradiční soutěžní přehlídky
amatérských divadel. Od 16. do 18. října se v kině Svět
představí pět regionálních souborů včetně nedělní pohádky. Přehlídka je nepostupová, ale soutěžní. Porota
rozdá ceny za nejlepší režii, nejlepší mužský a ženský
herecký výkon v hlavní a vedlejší roli, cenu poroty a cenu
za nejlepší představení. Tentokrát zasedne ve složení Kateřina Menclerová - dramaturgyně Divadla Husa na provázku Brno, Vladislav Kracík, uměleckým šéfem Divadla
Tramtárie Olomouc a režisér na volné noze Pavel Gejduš.
Oba pánové se do Holešova vrací opakovaně.
Přehlídku zahájí v pátek večer Divadelní spolek
Zdeňka Štěpánka z Napajedel s komedií Dovolená s rizikem. V sobotu pokračuje program odpolední komedií
Panenka vsetínského Divadla Meteora, které večer vystřídá Divadelní spolek Kroměříž s další komedií Velká
zebra aneb Jak že se to jmenujete?. V neděli dopoledne
by se v kině Svět mělo představit Pohnuté divadlo Lou-

kov s představením Paní plukovníková. Tato informace
však v čase uzávěrky zářijového čísla není potvrzena.
V neděli odpoledne zveme veřejnost na pohádku Hurvínkova dobrodružství v podání Divadelního spolku
Kroměříž. Poté bude následovat vyhodnocení pátého
ročníku a předání cen.
Divadelní přehlídka se v Holešově koná od roku
2016 a vznikla ve spolupráci Městského kulturního střediska Holešov a Divadla 6. května Holešov za finanční
podpory města. Cílem je podpora ochotnické tradice
ve městě. Veřejnost shlédne jednotlivá představení, současně se však může zapojit do debaty poroty, která se
koná po každém představení.
Vstupenky budou v předprodeji v MIC Holešov. Více
informací najdete na www.holesov.info nebo na telefonním čísle 571 160 890.

Striptýzová show
California Dreams
v Holešově

Zámek, synagoga a aktuální
výstavy – otevřeno bude
28. září i celý říjen

Skupina California Dreams vystoupí 9. října ve 20
hodin v New Drive Clubu holešovského zámku. Vstupenky koupíte v předprodeji za 350 Kč v MIC Holešov
nebo on-line na www.holesov.info nebo na místě
za 390 Kč.
Formace California Dreams vznikla začátkem roku
2009 a inspirovala se významnou 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)

Dana Podhajská

Holešovské památky zámek a Šachova synagoga
budou v říjnu otevřené jako o prázdninách. Navštívit je
můžete denně kromě pondělí – prohlídky na zámku se
konají v 9, 10.30, 13, 14.30 a 16 hodin, prohlídky v synagoze v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Městské kulturní
středisko, které obě památky spravuje, reaguje na letošní zvýšený zájem veřejnosti o komentované prohlídky.
Zároveň upozorňuje veřejnost, že obě památky
i zámecké výstavy budou otevřené také ve státní svátek
28. září. Otevírací doba výstav je od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin, otevírací doba zámku a synagogy dle výše
uvedeného.
(dap)

OTEVŘENÉ PAMÁTKY: za symbolické vstupné vás zveme na zámek,
do synagogy a kovárny
Tradiční ukončení letošní turistické sezony se koná
v sobotu 24. října od 14 do 18 hodin. Za symbolických
50 Kč za dospělého, 30 Kč za děti a 150 Kč za rodinu
můžete navštívit zámek a hvězdárnu, podívat se pod barokní most, do kovárny, Šachovy synagogy a na židovský
hřbitov.
Všude na vás budou čekat průvodci v kostýmech
a provedou vás holešovskou historií. Před synagogou,
kovárnou i na zámku budou pokladny, kde bude možné
koupit si vstupenky. Ty budou platit ve všechny vyjmenovaných památkách.

Městské kulturní středisko, které akci připravuje,
zároveň nabízí možnost předem si naplánovat svůj
vlastní prohlídkový okruh. Ve vnitřní barevné příloze
tohoto vydání najdete mapu Otevřených památek s jednotlivými stanovišti, jejich nabídkou a časy prohlídek.
Mapu si můžete vystřihnout, prostudovat a na den Otevřených památek se předem připravit. Cílem akce není
všechno stihnout, ale projít si naše památky a užít si
odpoledne v historickém duchu.
Kromě komentovaných prohlídek se veřejnost na
zámku může těšit na ražení mincí, řemeslný jarmark,

aktivity pro děti, historické ležení, šermíře a ukázky
střelných zbraní. S Mgr. Ondřejem Machálkem se mimořádně podíváte pod opravený barokní most.
V kovárně budou tradiční ukázky kovářské práce
a přednášky o tajemství holešovského podzemí. Přednášet bude ing. Karel Bartošek.
V synagoze si poslechnete mystické příběhy rabína
Šacha, židovskou hudbu a můžete si koupit košer víno.
K dispozici budou dva průvodci a třetí na židovském
hřbitově.
Dana Podhajská
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Začíná seriál o zajímavostech ze sbírek Městského muzea
a galerie v Holešově
Městské kulturní středisko Holešov
a měsíčník Holešovsko představuje nový
čtenářský seriál, který v následujících
dvanácti měsících odprezentuje vybrané
zajímavosti ze sbírek Městského muzea
a galerie Holešov. Každý měsíc najdete
v našich novinách jednu fotografii předmětu z muzejních sbírek s krátkým popisem. Cílem seriálu je přiblížit čtenářům,
jak cenné poklady jsou v holešovském
depozitáři ukryté.
Sbírkový potenciál Městského muzea a galerie v Holešově je obrovský,
muzeum v současné době spravuje
36 016 sbírkových předmětů. Sbírka se
výrazně rozrostla po odborném zpraco-

vání archeologického fondu v Archeologické laboratoři Katedry historie při FF UP
v Olomouci. Předměty jsou rozděleny do
sedmi sbírkových fondů a to historie, militária, fotografie, filmy a videozáznamy,
výtvarné umění, etnografie, numismatika a faleristika, archeologie.

a Missouri (Fenton). Artefakty pro muzeum získal v roce 1921 Dr. Rudolf Janovský, kterému je zasílala pravděpodobně

manželka (či další rodinní příslušníci
a známí) z cest po USA.
Dana Podhajská, Nikol Holubová

První artefakt, který čtenářům Holešovska představujeme, se řadí do archeologického fondu, byť je paradoxně unikátnější z pozice etnologie než samotné
archeologie. Je velkou zajímavostí,
že jsou v holešovských sbírkách hroty
šípů indiánských kmenů žijících v Americe. Konkrétně se jedná o oblasti Illinois
(Edwardswille), Iowu (Amana, Chelsea)

Návštěva Schloss Hofu okouzlila
Evropsky významná odbornice
na historickou zahradní architekturu,
Ing. Lenka Křesadlová PhD., ředitelka
Centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži, již několik let pořádá (nejen) ve Vlastivědném
kroužku Holešov cyklus skvělých přednášek o historii zahradní architektury,
cenných parcích a zahradách od gotiky
po současnost, v zahraničí i v České republice. V Holešově si našla své nadšené publikum, které nevynechá žádnou
z jejích opravdu skvělých a objevných
přednášek. A její vděční posluchači
v čele s vedoucí Městské kníhovny Holešov, Bc. Irenou Železnou, ji přesvědčili,
aby vzala Holešováky do terénu – udě-

lala pro své posluchače zájezd k některé
z nejvýznamnějších zahradních památek. Doktorka Křesadlová navrhla
rakouský zámek Schloss Hof, barokní
lovecké venkovní sídlo slavného vojevůdce, vítěze nad Turky v první polovině
18. století, prince Eugena Savojského.
Zájezd do tohoto světově proslulého areálu, nacházejícího se nedaleko
od Bratislavy. Byl původně naplánován
na květen letošního roku, kdy zde rozkvétají desítky tisíc tulipánů, narcisů
a dalších jarních květin. Bohužel covidová pandemie tento plán zhatila, ale
doktorka Křesadlová navrhnula jiný termín – 5. září, kdy v Schloss Hofských zahradách kvetou pozdně letní a podzimní

květiny. A přes to, že epidemie začala
znovu hrozit, prakticky na poslední chvíli,
se zájezd podařilo uskutečnit – a to jistě
k velkému nadšení všech jeho účastníků.
Areál Schloss Hofu – tedy zámek i zahrada – patří k nejkrásnějším barokním
komplexům celé střední Evropy. Navrhnul jej architekt Johann von Hildebrandt
a i když po smrti prince Eugena areál
chátral, v posledních letech jej velkoryse
a citlivě obnovil rakouský stát do podoby
reprezentativního barokního sídla a to
včetně nádherou hýřící zahrady.
Stejně velkým zážitkem, jako sama
památka byl mimořádný – zasvěcený,

vysoce erudovaný, srozumitelný, mimořádně milý a nadšený výklad doktorky
Křesadlové, která historickou zahradní
architekturou doslova žije a své nadšení
dovede skvěle přenést na posluchače.
Holešovský Vlastivědný kroužek ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá
skvělé vycházky a zájezdy – a tento
Schloss Hofský byl korunou dosavadních
akcí. Kéž je takovýchto akcí víc – a kéž
Dr. Křesadlová neztratí svou náklonnost
k našemu městu a našemu Vlastivědnému kroužku. Děkujeme!!!
Karel Bartošek

Knížka pro prvňáčka sluší
i druháčkům
Ačkoli tradiční „Pasování prvňáčků
na čtenáře“ neboli projekt vyhlášený
Svazem knihovníků a informačních pracovníků "Knížka pro prvňáčka", nebylo
z důvodu pandemie koronaviru na konci školního roku realizováno, dohodli se
zástupci knihovny i škol, že ani loňští
prvňáčci nezůstanou o tento zážitek
ochuzeni. Hned v druhém zářijovém
týdnu proto 3. základní školu v Holešově navštívil král Vilém III. s královnou
Jarmilou a paní knihovnicí, aby pasovali

současné druháčky na čtenáře. A ačkoli
akce proběhla za zvýšených hygienických opatření, i přes opětovnou přítomnost roušek na obličejích, nikdo ze
zúčastněných nešetřil úsměvy.
Pasováno bylo 60 dětí. V prvním
říjnovém týdnu proběhne tato akce
také pro školáky z 1. a 2. základní školy.
Děkujeme nejen našemu "králi" Erikovi
Fišerovi, ale také MAS Moštěnka, díky
které jsme mohli děti odměnit knihou
a také pamětními listy.
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Nová koncepce SPZ Holešov
22. září 2020 v 16:00 ve velkém sále Holešovského zámku

PROGRAM:
16:00-16:10

Zahájení
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert

16:10-16:20

Úvodní slovo k problematice SPZ Holešov
Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek

16:20-16:30

Základní informace o změnách v SPZ Holešov
Předseda dozorčí rady Industry Servis ZK, a.s. Ing. Pavel Karhan

16:30-16:50

Aktuální informace o projektu zóny
a prezentace Koncepce SPZ Holešov 2020-2040
Zástupci Industry Servis ZK, a.s. a Krajského úřadu ZK

16:50

Diskuze
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Netradičně tradiční Dny města Holešova 2020
Letos se všechny kulturní a společenské akce tak nějak vymykají zajetým modelům a výjimkou nebyly ani
Dny města Holešova. Tato pro město
důležitá událost byla přesunuta z jarních měsíců na první zářijový víkend,
byla ochuzena o účast zahraničních
hostů z partnerských měst a zkrácena
na pouhé dva dny. I přesto bylo rozhodnuto, že Dny města proběhnou
se všemi náležitostmi. Nakonec ale
musel být nedělní program kvůli
špatnému počasí zrušen.
První den oslav zahájil Sbor dobrovolných hasičů, který se v ranních
hodinách poklonil svému patronovi
sv. Floriánovi a následně pokračoval
v oslavách 140. výročí založení sboru
slavnostní schůzí. Mezitím se v centru
města sešla velká část obyvatel našeho
města, aby si vůbec poprvé prohlédla,
jak se vydařila revitalizace náměstí sv.
Anny a masných krámů. O přestřižení
pásky se postarali představitelé i obyvatelé města Holešova. Děkan Jerzy
Walczak pak tomuto krásnému místu
požehnal. V nově vzniklé městské

která vyvrcholila zajímavými ukázkami hašení. S funkční historickou
stříkačkou přijeli hasiči z Prusinovic,
unikátní kousky představili hasiči ze
Žeranovic, ze střechy auta hasili hasiči
ze Slavkova pod Hostýnem a v ukázkách samozřejmě nebyli pozadu ani
naši místní hasiči. Komentáře se ujal
sám starosta SDH Petr Šidlík. Ukázky se těšily velkému zájmu občanů
a zvláště pak dětí, které si vodní proudy užívaly opravdu do sytosti.

tržnici současně probíhaly zcela první
trhy, které byly zaměřeny na medové
produkty. Vyzkoušeli jsme si tak, jak se
nám bude žít, nakupovat a odpočívat
v tomto klidném zákoutí, které bude,
jak doufáme, důležitým centrem města a zároveň důstojnou spojnicí mezi
náměstím Dr. E. Beneše a zámkem.
Na náměstí probíhala po celý den
výstava nové i staré hasičské techniky,

veteránů Holešov. Klub výrazně přispívá k udržování povědomí o válečných událostech i o poválečném dění
v Československu. Každoročně zajišťuje čestnou stráž u přibližně 50 pietních
akcí, vedle Holešova např. na Ploštině,
Vařákových pasekách, v Kroměříži,
Prlově či Vsetíně. Pořádá také střelecké soutěže a další prospěšné akce pro
mladé i dospělé.

V podvečer jsme pak přistoupili
ke stěžejnímu bodu programu – slavnostnímu oceňování osobností, které
se letos uskutečnilo již po jedenácté.
Město Holešov si velmi váží všech
osobností, které se jakýmkoliv způsobem zapojují do dění ve městě,
reprezentují Holešov doma i v zahraničí a dělají mu dobré jméno. Kromě
jiných forem podpory chceme tímto
způsobem vyjádřit svůj vděk za přínos
našemu městu.
V kategorii kolektiv města Holešova byl oceněn Klub výsadkových

Oceňování osobností města za rok 2019
Za čin roku byl oceněn pan Jiří Kaňa,
jednatel společnosti EL-ENG. Investor
zrekonstruoval pro jeho záměry nepotřebný pivovarský komín, a tak zachránil
jednu z nejvýraznějších dominant města
Holešova, která je rovněž hnízdištěm
čápů. Investor zajistil vlastním nákladem
nejen tuto rekonstrukci a stabilizaci rozpadajícího se komína, ale rovněž vytvořil
rošt pro čapí hnízdo a jeho navrácení na
původní místo.

Osobností města Holešova v oblasti
volnočasových aktivit se stal pan Alois
Reimer – alias bratr Rolf, který působil jako vůdce oddílu skautů v letech
1968 až 1970. Po oficiálním zákazu
skautingu v roce 1970 založil turistický
oddíl mládeže a v letech 1984 až 1990
v něm působil jako vedoucí. V roce
1990 se pak zasadil o obnovení skautského hnutí v Holešově.

Osobností města v oblasti kultury se stal pan Arnošt Pospíšil, který se ale bohužel nemohl dostavit. Pan Arnošt Pospíšil pochází ze starobylého mlynářského rodu a většinu svého profesního života zasvětil mlynářství. Z této profese pak pramení jeho bohatá publikační činnost zaměřená na historii mlynářství a mlýnů v našem regionu.
V současnosti je velice aktivním členem Vlastivědného kroužku Holešov.
V kategorii sportovní kolektiv města získaly ocenění Mažoretky Lentilky Holešov – získaly v říjnu roku 2019 v Itálii titul
Mistr Evropy.
Jednalo se o 23. ročník Mistrovství Evropy
mažoretek pořádané nejstarší a největší

evropskou asociací NBTA Europe. Mistrovství se zúčastnilo 15 evropských zemí
a česká výprava čítala 120 soutěžících. Lentilky získaly od všech porotců za svůj skvělý výkon 1. místo. Velkou zásluhu na tomto
úspěchu má trenérka Jolana Saibertová.

Oceněnou sportovkyní do 20 let se
stala Aneta Lochmanová, odchovankyně amatérského klubu Holešovských Pokalíšků. V roce 2019 obsadila
v rámci Českého poháru mládeže
a žen v silniční cyklistice celkové druhé
místo mezi juniorkami. Ze sedmnácti
závodů získala Aneta pět prvních míst
a tři třetí místa.

V kategorii sportovec města od 20 let
byla oceněna paní Petra Pospíšilová, která byla v roce 2019 vyhlášena
nejlepší sportovkyní naturální kulturistiky.
V říjnu roku 2019 na Mistrovství Evropy
v naturální kulturistice získala v kategoriích Fitness model a Sport model
titul Mistr Evropy.

V kategorii trenér či organizační pracovník města Holešova byla oceněna paní
Irena Smrčková, která je již mnoho let
starostkou TJ Sokol Holešov. Je známá
svou obětavostí, aktivitou a nadšením
pro činnost a rozvoj jednoty. Zajišťovala
víceletou náročnou rekonstrukci holešovské sokolovny, je také významnou
organizátorkou sportovních, společenských a osvětových aktivit.

Sportovní nadějí města Holešova se
stal David Kolář, který získal na Mistrovství ČR ve vzpírání starších žáků
druhé místo. Jednalo se o hmotnostní
kategorii 55 až 61 kilogramů. V trhu
zvedl 64 kilogramů a v nadhozu pak
77 kilogramů. Svými výsledky se také
výrazně podílel na zisku třetího místa družstva starších žáků TJ Holešov
v celostátním finále ligy starších žáků.

V posledním bloku nejvyšší kategorie byly oceněny osobnosti města Holešova za rok 2019.
Za celoživotní přínos městu byla oceněna paní Marie Loučková a pan Alois Reimer.
Paní Loučková zasvětila celý svůj život učitelství a náboženství. Vzdělala a vychovala
generace holešovských dětí nejen v matematice a fyzice, ale také v oblasti náboženské,
etické a občanské. Velmi aktivně se účastní života Římskokatolické farnosti Holešov.

Osobností města Holešova za rok 2019
se stal pan PaedDr. Zdeněk Janalík.
Roku 1992 se stal ředitelem Gymnázia
L. Jaroše a pod jeho vedením škola začala
dosahovat řady významných úspěchů.
Od roku 1994 se angažoval v komunální
politice, v roce 2004 se stal senátorem
a roku 2006 starostou města. I ve funkci
starosty za sebou nechal nesmazatelnou
stopu v podobě zrekonstruovaného holešovského zámku a dalšího rozvoje města.
V neposlední řadě je aktivním sportovcem, velké zásluhy má o rozvoj fotbalu

a tenisu. Za celoživotní neúnavnou práci
pro rozvoj města a k jeho významnému
životnímu jubileu mu ocenění Osobnost
města Holešova právem náleží.

POZVÁNKY

Historický nábytek, design a odkaz
Tomáše Bati: studenti bystřické
nábytkářské školy vystavují na zámku
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem pořádá
ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati Zlín
a Městským kulturním střediskem Holešov výstavu prací studentů. Koná se od
15. září do 30. října ve výstavních sálech
zámku a na jeho chodbě.
Cílem výstavy je přimět širokou veřejnost nejen k zamyšlení nad odkazem
Tomáše Bati a nadčasovostí řemesla, ale
také představit průřez tvorbou studentů
školy. Jsou představeny nábytkové solitéry, ucelené soubory historického nábytku, nábytek slohových období, design
nábytku, grafické práce, postery, reliéfní
řezby a řezby, které žáci zhotovili v rámci
svých praktických zkoušek a výukových programů. Veřejnost si například
prohlédne repliku kabinetu arcivévody
Evžena z Muzea Bruntál nebo repliku
kunínského dámského empírového pokoje. Pozornost jistě přitáhne také největší
portrét Tomáše Bati v Evropě (1,8 x 2,5 m)

zasazený do mořeného rámu z lipového
dřeva. K obrazu se v rámci expozice váže
Baťova řezbovaná socha, reliéfní řezby
s baťovskou tématikou, výtvarné koláže,
výtvarná díla a dopisy, které studenti továrníkovi adresovali.
Výstava je rozdělená na dvě části.
První část inspirovanou odkazem Tomáše
Bati si návštěvník zdarma prohlédne na
chodbě prvního patra zámku. Druhou
část věnovanou historickému nábytku
a designu dřeva najde ve výstavních
sálech zadní části galerie. Tato část je
zpoplatněna 40,- za dospělého a 20,za děti od 6 let. V rámci připravované
burzy středních školy, která se na zámku
koná 20. října, je možné i tuto část výstavy vidět zdarma.
Otevírací doba je od úterý do neděle
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Mgr. Dana Podhajská
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„Vítejte ve snu...“
…zahájil své uvítání organizátor dalšího skvělého
koncertního počinu hudebního festivalu Musica Holešov
Karel Košárek. Nebyl daleko od pravdy, díky zajímavé
a nápadité scéně a nádherným tónům ansáblu Czech Ensemble Baroque jsme se opravdu mohli jako ve snu cítit.
V rámci podzimní koncertní řady Musica Holešov
byla ve velkém sále holešovského zámku jako první
představena operní pantomima s názvem „Sen“ Michaela Haydna, mladšího bratra Josepha Haydna. Skladatel
se za svého života znal mimo jiné také s Leopoldem
a Wolfgangem Amadeem Mozartem. Leopold Mozart
prý velice dobře znal talent a odbornost Michaela Haydna, a protože měl velký vliv u dvora, podporoval jej. Možná také díky tomu dosáhl Michael Haydn za svého života
větší proslulosti, než Joseph.
Ve dvouaktové pantomimě, která byla pro většinu
posluchačů zprvu velkou neznámou, avšak o to větším
milým překvapením, se prolínaly pochody a tance, italské i latinské árie, humor, mimické umění a dokonce
i akrobatická čísla. Celým dějem diváky prováděl vypravěč, jehož role se velmi vděčně zhostil oblíbený Arnošt
Goldflam. Úžasná podívaná byla umocněna velmi povedeným a působivým scénickým ztvárněním, o které
se zasloužil Radim Vizváry. Dirigování se ujal kdo jiný než
Roman Válek a svůj úkol zvládl, ostatně jak jsme zvyklí,
skvěle i v pozici vsedě.

Nádherný večer v Holešově a plný sál spokojených
diváků je důkazem toho, že i s rouškou na ústech si lze
naplno užít kulturní zážitek a nasytit se tak dlouho odpíraného sociálního kontaktu.
Dalším koncertem v pořadí bude v měsíci září Komorní galavečer v podání Bennewitzova a Zemlinského
kvarteta, dále pak unikátní písňový recitál Soni Červené
za doprovodu pianisty Karla Košárka, 28. října provede

sopranistka Kateřina Kněžíková posluchače slavnostního
koncertu kouzelným světem operních árií, v listopadu
se můžeme těšit na představení dnes již legendárního
Pražského komorního baletu nebo Lenku Novou, Josefa
Štěpánka a Petra Maláska při koncertu s názvem „Dopisy“. Podzimní řadu uzavře Koncert k Hvězdě betlémské
Zuzany Lapčíkové.
Hana Helsnerová

Má kroměřížská nemocnice opravdu
zajištěnu skvělou budoucnost?
Současná koronavirová situace učinila ještě více aktuálními veškeré otázky, týkající se zdravotnictví: vždyť - co cennějšího než zdraví máme?! Dlouholetý apel zdravotníků na řešení této situace
akcentuje dění kolem kroměřížské (a nejen této) nemocnice a zdravotnictví Zlínského kraje vůbec.
České zdravotnictví je po desetiletí ponejvíce devastováno nedostatkem lékařů, sester a zdravotního personálu vůbec, což se v posledním období projevilo především v okresních nemocnicích
Zlínského kraje: např. nám nejbližší neurologie a interna v Kroměříži dlouhodobě řeší personální
deficit, zatěžující především stávající personál a pacienty. Čtenáři se logicky nabízí hledání cesty,
jak řešit popsaný stav, ale... 31. 8. 2020 proběhla v Kroměříži prezentace vedení Zlínského kraje
o záměru výstavby nového monobloku místní nemocnice. Jak má vlastně tento monoblok vzniknout
a jaké návrhy byly mimo jiné posluchačům představeny? Prezentované řešení vypadá takto: při stavbě monobloku bude mj. zbořeno stávající supermoderní oddělení dialýzy, vybudované investicí cca
60 ml. Kč a s velkou slávou otevřené před několika lety, zároveň bude zbořeno nově postavené parkoviště a možná i oddělení mikrobiologie... a všechny pacienty, lékaře a ostatní budou přesunuti
do nového monobloku, který v současné Covid době odporuje všem odborníky doporučovaným protiepidemickým opatřením...Všichni si velmi dobře pamatujeme, jakou proměnou kroměřížská nemocnice
v minulých letech prošla: před 7 lety stálo toto zařízení na pokraji insolvenčního řízení a ekonomického krachu. Především zásluhou provozních zkušeností a racionálního řízení paní ředitelky
MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA se podařilo ekonomický kolaps této nemocnice odvrátit, převést její
hospodaření z červených do kladných čísel, zajistit investice do vybudování oddělení dialýzy a magnetické rezonance a především stabilizovat personální situaci. „Díky“ tomu, že paní ředitelka hájila svou
úspěšnou cestu a nesouhlasila s navrhovaným sloučením okresních nemocnic včetně výstavby nové
nemocnice v Malenovicích, byla ze svého postu bez udání jakéhokoliv důvodu v lednu 2019 odvolána.
Co říct závěrem? V dnešní době jsme velmi často svědky nekompetentních rozhodnutí politiků,
od úrovně komunální či krajské až po tu nejvyšší: názory odborníků padají přímo do koše a rozhodují
výhradně politická hlediska. Řešení je přitom velmi jednoduché: ponechme hledání cesty a návrhy
řešení výhradně odborníkům, lhostejno zda ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti či ekonomice.
Politiky pak zavažme mandátem, daným jim voliči především k zajištění cesty realizace, zajištění finančních prostředků a především k zajištění politické dohody, jak názor odborníků prosadit do praxe
se souhlasem většiny. Zdraví je to nejcennější, co máme – važme si proto práce všech zdravotníků
a vytvořme jim – v našem okrese v kroměřížské nemocnici, ve Zlínském kraji i v Baťově nemocnici stabilní a motivující pracovní prostředí a poskytněme jim především pohodu a klid pro práci.
Mgr. Svatava Ságnerová, zastupitelka města Holešov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Daniel Chromik – Bystřice
Kamila Jamborová – Brumov
Jaroslav Vrubl – Roštění
Petra Mikušková – Fryšták
Tomáš Bělaška – Tichov
Dagmar Urbanová – Holešov
Martin Gába – Holešov
Martina Schneiderová – Zlín

Jaroslav Návoj – Zlín
Veronika Bednaříková – Zlín

Petr Šafařík – Holešov
Lucie Kačorová – Holešov

Petr Konečný – Holešov
Eliška Pitrunová – Holešov

Josef Šimek – Bořenovice
Gabriela Fialová – Bořenovice

David David – Holešov
Markéta Tisa – Holešov

ÚMRTÍ
Vlasta Štěpáníková – Holešov
Josef Brázdil – Holešov

Karel Raclavský – Holešov
Lenka Strachotová – Holešov

Roman Surý – Havířov
Veronika Pavelková – Lukov

Radek Zábojník – Zlín
Iva de Bari – Zlín

Radek Sovadina – Holešov
Beáta Smýkalová – Holešov

Milan Helekal – Horní Lapač
Hana Štefková – Horní Lapač

Jozef Hanispák – Holešov
Gabriela Bolková – Holešov

Jaroslav Konečný – Lechotice
Markéta Šestáková – Holešov

Františka Pastrnková – Holešov
Jaroslav Pařenica – Holešov
Kamila Mišechová – Holešov
Jitka Barotová – Dobrotice
Helena Pavlasová – Holešov
Marta Češková – Holešov
Miroslav Kovář – Holešov
Jarmila Petrskovská – Holešov
Marie Daňková – Holešov

Společnost DOUBRAVA spol. s r.o. finančně
podpořila Charitu Holešov
Charita Holešov tímto děkuje společnosti DOUBRAVA spol. s r.o. ze Zahnašovic,
konkrétně manželům Lužovým z Ludslavic, za poskytnutí finančního daru na podporu
činnosti Charity Holešov. 28. 8. 2020 došlo k předání finančního daru Charitě Holešov ve
výši 20 000 Kč, který původně dostala firma DOUBRAVA spol. s r.o.,jako ocenění v soutěži
Zemědělec roku 2019. Charita Holešov tento finanční dar obdržela při slavnostním otevření sušárny, posklizňové linky a dožínkách na farmě v Zahnašovicích.
Děkujeme. Charita Holešov

Pozdrav k devadesátinám Františka Pavlase
Významná kulturní osobnost Holešova – František
Pavlas se 8. září 2020 dožil významného životního jubilea – 90 let. Do Holešova jej přivedl jeho zájem o pozorování a zaznamenávání počasí. Poté, co na střední škole
vystudoval meteorologii, byl od konce 50. let dlouhá
léta pracovníkem holešovské meteorologické stanice.
Jeho fundované příspěvky o vývoji počasí v Holešově
byly po léta otiskovány v regionálním čtrnáctideníku
„Holešovsko“. Téměř 50 let se v Holešově věnoval činnosti v amatérském divadle: Působil v Divadle 6. května,
několik let jako jeho vedoucí. Zpíval v pěveckých sborech
Podhoran a v Holešovském chrámovém sboru, působil
jako skvělý recitátor, moderátor, konferenciér a divadel-

ní režisér. Vystupoval v literárně hudebních pořadech
v Městské knihovně v Holešově a v domě U sv. Martina.
V 90. letech se výrazně podílel na realizaci volného
cyklu celkem dvanácti nedělních literárně-hudebních
pořadů Skrytá tvář české literatury, které posluchačům
v domě U sv. Martina přibližovaly osudy a dílo českých
spisovatelů, kteří v tragédii předcházející čtyřicetileté
devastace všech hodnot byli u nás umlčeni. Někteří z nich
byli uvězněni nebo přinuceni k odchodu do exilu, mnozí
z nich strávili dlouhá léta v komunistických žalářích.
František Pavlas nyní žije ve svém rodišti – Budišově
u Třebíče. Za jeho zásluhy v oboru divadelnictví mu bylo
uděleno vyznamenání nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla.

František Pavlas byl vedoucím holešovské meteorologické stanice
v letech 1972 - 1992

Za všechny spolupracovníky a posluchače z Holešova
a okolí chci Františku Pavlasovi upřímně poděkovat
za jeho krásnou a záslužnou práci pro holešovskou kulturu. Za to, že nám přiblížil po tolik desetiletí skrytou
tvář především naší moderní křesťanské literatury.
Přejeme mu do dalších let života z celého srdce
hodně zdraví, ticha a klidu.
Těšíme se na příští setkání u nás v Holešov. Do Budišova u Třebíče zasíláme srdečné pozdravy a tiskneme
příteli Františkovi ruku.
Za holešovské přátele, spolupracovníky a posluchače
Ing. František Rafaja

František Pavlas a Marie Ševčíková recitují verše Jana Zahradníčka v domě U sv. Martina
v Holešově 16. 12. 2001
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Zajímavý workshop na 1. ZŠ
Pokud luštíte rádi sudoku, určitě by se vám líbil
poslední matematický workshop, který jsme uskutečnili
již podruhé na 1. ZŠ Holešov pod záštitou MAP. V posledním srpnovém týdnu lektorky – naše paní učitelky
Procházková a Stojanová předávaly vyučujícím z okolních škol své zkušenosti s používáním právě tohoto typu
úloh. Jejich smyslem a důvodem k zařazení do výuky je
rozvoj logického myšlení žáků, současně zpestřují výuku, případně se dají využít v kroužcích. Není však SUDOKU jako SUDOKU. Úkoly pro žáky jsou komplikovanější
a rozšířené o splnění dalších podmínek jako jsou součty
nebo násobky mezi čísly, někde je zase nutné dodržet

matematické symboly, např. „větší“, „menší“ nebo žáci
hledají systém, jak doplnit číselnou řadu. Rýsování
v matematice může být nudnou záležitostí. Na 1. ZŠ proto využíváme různé prostorové nebo rovinné obrazce,
které žáky baví rýsovat, neboť z nich vznikají zajímavé
abstraktní obrázky. Na konci celé akce nechyběly ani klasické matematické hlavolamy, které mají nepochopitelný název ZEBRA (se kterou ale nemají nic společného),
účastníci si také vyhráli s kartami a stolními hrami, které
běžně používáme v klubu zábavné logiky a her.
Mgr. Jarmila Růžičková

10 let letních táborů
Předposlední prázdninový týden 17. – 21. srpna 2020
proběhl „jubilejní“ desátý příměstský tábor, který se „svou
partou“ pořádám na půdě III. základní školy – za poskytnuté
prostory děkujeme panu řediteli Ivo Junáškovi. Naše tábory
kombinují hry v tělocvičně a venku se zajímavými vycházkami a výlety po okolí, které vycházejí ze spolupráce s našimi
přáteli z řad holešovských organizací a firem.
Významným partnerem je pro nás také Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov – v jeho prostorách jsme mohli
několikrát pobýt, za což děkujeme panu řediteli Zdeňku
Janalíkovi.
Program pro nás vždy zajišťoval „nestor“ holešovského
gymnázia, profesor biologie Oto Kuczman. Díky jeho nabídce jsme mohli strávit jeden den v jeho laboratoři plné fantastických exponátů, vyzkoušet si různé modely, přístroje, sestavit figurínu lidského těla a hlavně hltat všechny ty úžasné
přírodovědné informace. Zjistili jsme, jakým způsobem létají
javorová semínka, a taky jsme si jejich modely sami vytvořili
z papíru a ověřili si v praxi, jak jejich pohyb funguje. Zkrátka
– tento den byl podle dětí TOP. Jsme moc rádi, že jsme díky
panu profesorovi mohli nakouknout do světa velkých studentů – gymnazistů. Z řad holešovských gymnazistů jsem
také získala několik skvělých praktikantů, kteří se mnou prožili a prožívají pobytové i příměstské tábory.
Máme za sebou úspěšných deset let trvání, za což
bych chtěla poděkovat všem organizátorům, kamarádům,
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kolegům a zúčastněným. Nejen, že na táboře prožíváme
spoustu dobrodružství, zábavy, soutěží, ale také se rádi
učíme, vzděláváme, a to vše
přirozenou a hravou formou!
V tom bychom také chtěli
pokračovat v následujících
letech. Máme velké plány, nechejte se překvapit!
Iveta Dvořáková

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích

až
Kč
5001500,až 1500
Kč
až 1500,-

Kč

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

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ŘÍJEN
2. 10. 1915

6. 10. 1750
7. 10. 1910

17. 10. 1940

18. 10. 1945
19. 10. 1870

20. 10. 1990
23. 10. 1935
24. 10. 2015

25. 10. 1895

V Holešově se narodila SKÁLOVÁ Ema. Po ukončení měšťanské školy nastoupila jako zubní asistentka v ordinaci MUDr. Knopfa. Hereckou dráhu začala mezi sokolskými ochotníky, následně vystudovala Státní konzervatoř v Brně (1940), hrála ve Východočeském divadle v Pardubicích (1940-1941), poté v Českém divadle v Olomouci, kde zůstala až
do zavření divadla v roce 1944. Odešla do Prahy, stala se členkou Realistického divadla na Smíchově, kde působila až do odchodu do důchodu v roce 1971. Hrála v mnoha
divadelních inscenacích, např. Goldoniho Mirandolinu, zahrála ji také v televizní inscenaci, Zuzanku ve „Figarově svatbě“ a kněžnu v „Lucerně“, paní Curleyovou v dramatu
„O myších a lidech“ Johna Steinbecka. Uplatnila svůj talent i ve filmu, její největší filmovou rolí byla postava atraktivní milenky Fanynky v psychologickém dramatu „Kruh“.
Více pozornosti na sebe upoutala až v 70. a 80. letech účastí v několika televizních seriálech (např. Pan Tau), až do vysokého věku se objevovala v televizních inscenacích. Ještě
déle se prosazovala v rozhlase; zde také pracovala již od 50. let v různých žánrech a až do bezmála devadesáti let věku účinkovala v rozhlasových pohádkách. Svůj kultivovaný
projev uplatnila i v dabingu. († 29.11.2012 v Praze) –105. výročí narození
Zemřel FRITSCH Gottfried Bohumil, též Frič, významný sochař a štukatér, jeden z nejvýznamnějších představitelů barokního klasicismu na Moravě. S jeho dílem se v Holešově
můžeme setkat ve filiálním kostele sv. Anny (plastiky na obou postranních oltářích) a v pohřební, tzv. Černé kapli, přistavěné roku 1748 k farnímu chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově (např. Oltář „Smrtelných úzkostí“) . (* 1706) – 270. výročí úmrtí
V Kosteleci u Holešova se narodil ANDRLÍK Antonín, pedagog.Vystudoval FF UK v Praze, obor němčina - čeština. Jako středoškoskolský profesor působil v Moravské Třebové,
Hranicích a Šumperku. Poté vyučoval na Gymnáziu v Holešově (v letech 1958-60 ve funkci zástupce ředitele) a Jazykové škole ve Zlíně. Velkou životní oporou a láskou mu
byl manželka Jiřina. Spolu vychovali dvě děti - dceru Evu a syna Jiřího. Autor statí o problematice metodiky jazykového vyučování v časopisech „Zpravodaj jazykových škol
v ČSSR“ a „Cizí jazyky ve škole“. Studie: „Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře“, „70 let střední školy v Holešově (1899-1969)“, „850 let obce Kostelec u Holešova“. Uskutečnil
řadu přednášek pro veřejnost o klasicích naší literatury. († 6. 9.1998 ve Zlíně) – 110. výročí narození
Narodil se ANDRLÍK Jiří, středoškolský profesor, žije v Kostelci u Holešova. Vystudoval holešovské gymnázium, Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Po dobu učitelské praxe
psal odborné články, metodické listy k výuce chemie, zpracoval skripta pro odborné školství. Uchovává historické dokumenty, které nasbíral jeho otec prof. Antonín Andrlík.
Věnuje se historii Holešovska, v tisku publikuje články s regionálné tématikou. Bibliografie: „Kostelec u Holešova: Historie obce“ ( 2. vydání), „880 let Kostelce u Holešova“.
- 80. výročí narození
Narodila se PEŠKOVÁ Eva. Pracovala v Městské knihovně v Holešově na regionálním úseku. Dlouholetá členka vlastivědného kroužku. Napomáhala studentům při sestavování
diplomových a seminárních prací s regionální tematikou. Zpracovala mimo jiné soupis vzácných náhrobků a hrobů na holešovském hřbitově pro vlastivědný kroužek, dále výstavy
o historii města a osobnostech v Městské knihovně v Holešově. Sestavila bibliografie k různým regionálním výročím, publikuje v regionálním tisku. - 75. výročí narození
Narodil se KRUMPHOLC Josef, učitel, historik, badatel, esperantista, komeniolog, čestný občan města Holešova (1950). Po studiích na gymnáziu v Přerově a na učitelském
ústavu v Příboře vyučoval ve Fryštáku, Bystřici pod Hostýnem, Hlinsku pod Hostýnem a v Přerově. Po dvě volební období byl předsedou Ústředního spolku jednot učitelských
na Moravě. Popularizátor vlastivědy, jeho nejzáslužnější prácí v této oblasti je kniha „Soudní okres bystřický“, hudbě se věnoval v článku „K dějinám hudby na Bystřicku-Podhostýnsku“. Spoluzakladatel a redaktor Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy. Pod vlivem učitele Theodora R. Čejky se začal zabývat studiem esperanta. Společně
napsali první českou učebnici esperanta. Významná byla jeho práce komeniologa, spolupracovník edice Komenského děl. Autor brožury „Válka a štěstí národa dle J. Á. Komenského“. Správce Muzea Jana Amose Komenského v Přerově (od r. 1925). Po skončení aktivní služby se v listopadu 1939 přestěhoval do Holešova k dceři Libuši. Od roku 1975
je pohřben v Bystřici pod Hostýnem. (†3. 3.1950 v Holešově) – 150. výročí narození
Zemřel STOJAN Josef, MVDr., zabýval se historickou vlastivědou. Pracoval v oblasti muzejnictví, numizmatiky, národopisu a památkové péče. Výsledky své badatelské práce
zveřejňoval v odborných časopisech a zpravodajích. Vytvořil rozsáhlou sbírku dokumentárního materiálu z regionu. (*16.2.1908 Holešov-Všetuly) – 20. výročí úmrtí
Zemřel HUBÍK Karel, ThDr., kněz, filozof a spisovatel. Prefekt v Chlapeckém semináři v Kroměříži, v letech 1918-19 ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Napsal
„Sokrates jako učitel“, „Kulturní boj za císaře Marka Aurelia: jeho původ a jeho výsledek“, „První křesťané a Sokrates“, „První pronásledování křesťanů: nová hlediska“.
(*10. 2. 1872 v Třeběticích) – 85. výročí úmrtí
Zemřel NOVOSAD Josef, PhDr., Po maturitě na gymnáziu v Přerově působil jako učitel na ZŠ ve Valašské Bystřici, Horním Újezdě a Všetulích. Dálkově vystudoval Pedagogickou
fakultu v Olomouci, obor čeština a němčina. Toto zaměření si externě rozšířil o španělštinu a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně, kde také v roce 1981 získal doktorát
z filozofie. V letech 1964-1973 působil jako pedagog ve Studijním středisku Univerzity 17. listopadu v Holešově. Podílel se na zpracování učebních textů a učebnic, např.
„Čeština pro cizince“. Po zrušení střediska vyučoval ve Vizovicích, Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Poslední desetiletí jeho pedagogické činnosti patřilo Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, kde vyučoval češtinu, ruštinu, němčinu a dějepis. Ve své rodné obci pracoval jako knihovník, v letech 1972-2010 byl kronikářem obce. Autor
vlastivědných článků a přednášek. Přispíval do Zpravodaje města Holešova, Holešovska, Archivního sborníku Kroměřiž atd. V roce 1986 publikoval „Nářečí Podhradní Lhoty
a Rajnochovic“. Zemřel v nemocnici v Novém Jičíně, pohřben je v Rajnochovicích. (*30.10.1932 v Podhradní Lhotě) – 5. výročí úmrtí
V Holešově se narodil ŠRÁČEK Jan, profesor holešovského gymnázia. Po studiích na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na filozofické fakultě Karlovy univerzity působil
jako tajemník Ústředí katolického studentstva. Dráhu středoškolského profesora zahájil v roce 1921 na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, pak přešel na ženský učitelský
ústav sester sv. Františka do Chrudimi a od 1.9.1933 se stal čelnem profesorského sboru holešovského gymnázia. Za studentských let publikoval verše pod pseudonymem
Janoš. Redigoval studentský časopis „Jitro“ a kulturně-politický měsíčník „Život“, kde byl mluvčím mladé katolické generace. V roce 1919 vstoupil do Československé strany
lidové. V roce 1938 byl zvolen starostou města, v roce 1946 se stal předsedou okresního národního výboru v Holešově. Aktivně působil v tělovýchovné organizaci Orel,
kde zastával funkci starosty. Organizoval zájezdy lidové strany do divadel a za poznáním památek v naší vlasti i v zahraničí. Pracoval v památkové komisi. Jako uznání o rozvoj
města a jeho kulturní povznesení bylo profesoru Šráčkovi uděleno dne 25. října 1994 čestné občanství in memoriam. (†5.12.1980) – 125. výročí narození
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„Soňa Červená zpívá a vypráví“, neděle 27. 9. v 19.30, zámek Holešov
Soňa Červená- zpěv, umělecký přednes
Karel Košárek - klavír
Unikátní písňový recitál Soni Červené za doprovodu
pianisty Karla Košárka, v němž mimo jiné zazní skladby
B. Martinů, J. Červeného, J. Ježka, G.Gershwina a dalších, byl vytvořen pro pražské divadlo Ungelt, kde měl
premiéru v únoru 2019. Od té doby je dlouho dopředu

beznadějně vyprodán a je možné říct, že se stal doslova
„legendárním“. Diváci totiž při něm mají možnost nejen
obdivovat umění Soňi Červené, ale také se skvěle baví.
Holešovský koncert bude také gratulační – paní Červená
totiž v těchto dnech oslaví nádherné životní jubileum.
Vstupné: 190 /140 (zlevněné = děti, studenti, senioři, ZTP)
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Františku Staňkovi.

TYMY / INZERCE

V TYMY se konaly „Dny otevřených dveří“
V pátek 4. 9. a v sobotu 5. 9. se uskutečnila v SVČ –
TYMY akce Otevřený domeček. Den otevřených dveří byl určen dětem i dospělým, zkrátka všem, kteří si chtěli vyzkoušet různé zájmové aktivity a vybrat si ten pravý kroužek pro
letošní školní rok.
Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet sportovní aktivity,
tanec, výtvarnou činnost, deskové hry, animaci a další aktivity.
V pátek byl pro děti připraven venku skákací hrad. Velkou radost měli všichni, kterým se podařilo vytvořit veliké
bubliny.
Jsme moc rádi, že jsme
mohli po dlouhé době
Koupím tuto
v našem domečku
ohýbanou stěnu
přivítat také rodiče
a další dospělé návštěvníky, kteří se na nás
přišli jen tak podívat
a prohlédnout si naše
zrekonstruované prostory. Těšíme se, že se
v letošním roce budeme setkávat při tradičních akcích a doufáme,
Tel.: 603 447 040
že si děti i dospěláci
vyberou z naší zajímavé
nabídky kroužků.
Jarmila Vaclachová,
SVČ – TYMY

„Závody kočárků“ v Holešově
neodradil ani déšť

o

T

n

R
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6. září 2020 se konal již 9. ročník celostátní akce Závody kočárků, který organizovala společnost Strollering – mateřská v pohybu. Závody se v letošním roce konaly zhruba
ve 22 městech po celé České republice a také na Slovensku, kde v letošním roce tyto závody
probíhaly on-line. V Holešově se tyto závody konaly již posedmé a tak jako každý rok je organizovali pracovníci SVČ TYMY. Závody se uskutečnily ve Smetanových sadech, probíhaly na trase
dlouhé cca 100 kroků. Jednalo se o sportovní chůzi s kočárky.
Závodilo se ve třech kategoriích. První kategorie byla určena pro maminky, ve druhé závodili tatínci, ve třetí kategorii závodily celé rodiny. V kategorii maminky zvítězila maminka
Ševelová, v kategorii tatínků – tatínek Baďura a v kategorii rodin – rodina Ševelová.
Pohyb na čerstvém vzduchu, aktivní zábava a setkání s lidmi stejně naladěnými vyplnilo
nedělní odpoledne. Účastníky neodradilo ani chladnější počasí a „májový“ deštík.
Závěr patřil vyhlášení vítězů, kteří obdrželi hodnotné dárky od sponzorů.
Část ze startovného bude věnována na ekologický projekt, bude zaslaná na transparentní účet Green Life – Prales dětem.
Děkujeme všem pracovníkům i dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
Velké poděkování a pochvalu si zaslouží všichni účastníci, kteří se nezalekli ani deštivého
počasí. Těšíme se na další ročník!
Simona Danková, SVČ TYMY
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Kde vidím největší problémy a kde tedy očekávám diskuze?
1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou
TYMY
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vyhovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě,
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset
tem jejich spolupráce, tento film můžete zhlédnout na
FB, Final tymy tabor camp animation grup.mov.
Děti se také zúčastnily večerního táboráku i nezapomenutelné stezky odvahy. Všechny děti byly spokojené
a z tábora si odnáší spousta krásných zážitků.
Městské kulturní středisko
Holešov vyhlašuje
Simona Vojtová,
SVČ TYMYvýběrové
Holešov

Mladí animátoři z SVČ TYMY tvořili na RETASU

TYMY

Na letním pobytovém táboře SVČ TYMY Holešov na
Retasu v Beskydech se kromě jiného konal také tábor
s názvem Mladý animátor pod vedením animátorky
Žopy, výuka základů golfu, cena jednotlivec 100,- Kč
Aminy Akorede z Nigérie.
23. 9. JAK SE STARAT O SVÉ ZDRAVÍ – beseda o zdra-Lechotice
105
Tohoto tábora se zúčastnily čtyři velmi šikovné
ví se Zdeňkou Machalovou, od 17 hodin
768 52 Míškovice
24. 9. EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – od 15 do 17 hodin,
a talentované děti s velkým zájmem o animaci.
hry s angličtinou, konverzace v angličtině s rodilým
Většina z nich už měla za sebou první pokusy v ani- řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
mluvčím
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný
mační tvorbě a na tento tábor se přijely zdokonalit.
30. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15 hodin u TYMY,
za technický stav, technický servis a údržbu
Děti
si
pod
vedením
Aminy
vyzkoušely
různé
techpoměru:
běh ve všetulském parku přijme do hlavního pracovního
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
niky animace a společně pracovaly na tvorbě krátkého
Do 23. 9. můžete přihlásit• šikovné
a talentované
dělníky,
dělnice do výrobny
animačního lahůdek
filmu. Dopolední program byl věnovaný o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
14 let z různých oblastí /sport, tanec, zpěv,
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tel.: 603 děti
447do040
(ranní ifyzika,
nočníjazysměna) hlavně animaci, odpolední program zahrnoval také růzhra na hudební nástroje, matematika,
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:
né sportovní aktivity a výlety po okolí. Celý týden děti
ky, atd…./ do krajského kola Zlatého oříšku – více
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické zatrénovaly především svou trpělivost, smysl pro plánování
info na: www.zlatyorisek.cz
měření (min. střední odborné s výučním listem),
S Aminou si také procvičily angličtinu, zlep• vedoucí lahůdek proa organizaci.
noční směnu
• zkušenosti s údržbou,
šily se v kresbě tužkou a v modelování z hlíny. Výsledkem
ŘÍJEN 2020:
• orientace v technické dokumentaci,
(praxe
v
oboru
nutností)
této školy animace je krátký film, který je hlavně produk- • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
2. 10. SEDMIKVÍTEK – výtvarné dílny pro děti –
od 173+1
hodin, možno se přihlásit na různé výtvarné
Hledám byt
• manuální zručnost,
rukodělné
• časová flexibilita,
nebo 2+1, amůže
být aktivity do 25. 9.
• dělnice
teplé kuchyně
3. 10. Všetulský jarmark – ČESLO
- od 9 dodo
12 výrobny
hodin
• výborný fyzický a zdravotní stav,
i k rekonstrukci.
v areálu SVČ TYMY, občerstvení, stánky s řemeslnými
• aktivní
a zodpovědný
přístup
k plnění pracovních
povinV holešovské
zámecké zahradě se v rámci Dožínek Mikroregionu
Holešovsko
konalo
také Rozloučení
s prázdninami,
Tel.: 736 717 611.
(balení
hotových
jídel
–
ranní
směna)
výrobky, prohlídka SVČ TYMY, dětské dílničky, vystouností,opět několik stanovišť, kde si děti mohly něco hezkteré pro všechny děti připravilo SVČ Tymy Holešov. Připraveno bylo
pení folklorních kroužků z Hané a Valašska i hostů
spolehlivost,
občanskánaa morálkého vyrobit nebo namalovat neobvyklou technikou, mohly si•vyzkoušet
různépečlivost,
hudebnísamostatnost,
nástroje, zabubnovat
bonga
4. 10.dům,
Taneční kurzy pro dospělé – od 18 hodin
Rodina hledá
odolnost vláčkem
vůči stresu.
nebo 605
si zasportovat.
Celé odpoledne bylo doplněno malovánímnínabezúhonnost,
obličej, projížďkami
Pacifikem a různými
Bližší
informace
na
tel.:
272
638,
– 10.10. Noc s Andersenem - od 18.00 v SVČ –
může9.být
pouťovými atrakcemi. Krásné vyžití tak bylo pro děti definitivníVýhodou:
tečkou za letošními předlouhými prázdninami.
TYMY, cena: 100,- Kč, přihlášky
do 5. 10.
pí Sekaninová
• praxe na obdobné pozici,
i k rekonstrukci.
Hana Helsnerová
11. 10. Krajské finále Zlatý oříšek – 2. ročník ve Zlín• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost
Tel.: 739 129 737.
ském kraji, od 16 hodin v holešovském zámku
pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).
16. – 17. 10. DESKOHRANÍ - od 18 hodin
17. 10. Den zdraví pro celou rodinu – od 9 hodin
www.holesov.cz
17. 10. Den s modelovou železnicí na Duze 9 –
12:00 + 14 – 17 hodin
18. 10. Den s modelovou železnicí na Duze 9 –
12.00 hodin
22. 10. Podzimní dílnička – od 17 hodin – zpracování dýní, plody z podzimní zahrádky, přírodniny,
zpracování a ochutnávka, akce pro rodiče a děti,
vstup zdarma
Čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. Podzimní prázdniny
Čtvrtek 29. 10. Sportovní vyžití 9.00 – 16.00 hodin
Pátek 30. 10. Výtvarné a keramické dílničky – podzimní tématika (práce s přírodninami, dýněmi
apod.)
PŘIPRAVUJEME:
1. 11. Všetulská hůlka
6. 11. Slavnost broučků od 17:00, náměstí E. Beneše
7. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež DĚTSKÁ PORTA A MELODIE

KoupímZÁŘÍ
tuto
2020:
ohýbanou
20.stěnu
9. DEN S GOLFEM – 10 – 12 hodin, golfový areál

Firma Rostislav Matula

Oznámení o vyhlášení v

Děti se rozloučily s prázdninami

PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA HOTELU CHERRY
V BESKYDECH PRO DĚTI v období jarních prázdnin
8. - 14. 3. 2021! Přihlášky a bližší informace jsou
k dispozici již nyní v kanceláři TYMY
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKIMÁK. Předpokládaný termín zahájení
leden – únor 2021 (po vyučování) – termín bude
upřesněn. Výcvik bude probíhat ve SKI areálu Troják.
Předpokládaná cena je 2.500,- Kč (doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka). Možnost zapůjčení
lyžařského vybavení za příplatek.
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SPOLEČNOST

Količínské hody mezi kapkami deště
Jako by to bylo snad již tradicí, Količínským hodům
se déšť a chladnější počasí nevyhýbá. Také tentokrát
byli pořadatelé na vážkách, zda velkou obecní událost
uspořádat ve vnitřních prostorách nebo, jak bývá zvykem, v areálu bývalého koupaliště. Nakonec se rozhodli
pro venkovní variantu a díky altánům, které ochránily
návštěvníky před drobným deštěm, se hody uskutečnily ve svém plném rozsahu. Po tradiční dopolední
mši svaté se v odpoledních hodinách sešli obyvatelé
Količína i přespolní hosté u posezení s dechovou hud-

bou Miločanka. Ani parket nezel prázdnotou, k tanci
se odhodlaly spousty tanečních párů. Děti se mohly vyřádit na kolotočích, bez kterých si Količínské hody nelze
ani představit. Oblíbenou součástí programu pak bývá
losování bohaté tomboly. Ta letos obsahovala více než
stovku cen, kterým však dominovala obří dýně. Šťastný
výherce si ji mohl odvézt na zbrusu nových „kolečkách“.
A to se vyplatí.
Hana Helsnerová

Holešovští pionýři vzpomínali na „Mušketýrské dobrodružství“
Letošní prázdniny rychle uběhly a nám zůstaly krásné vzpomínky na společně prožité chvíle na táboře. Kromě vzpomínek jsme se toho také hodně naučili a poznali
jsme nové kamarády.
Tak jako každý rok i letos v září se uskutečnilo potáborové setkání dětí a vedoucích tábora - Mušketýři.
Setkání se uskutečnilo 4. až 5. září. Tohoto setkání
se zúčastnila většina táborníků a vedoucích.
Nejdříve jsme nad fotografiemi a kronikou zavzpomínali na různé táborové zážitky. Vyzkoušeli jsme
si také nástup , zakřičeli pokřiky a zazpívali táborovou
hymnu. nechybělo také posezení u táboráku s opékáním

špekáčků. V tělocvičně jsme si pak zahráli naše oblíbené
táborové hry.
Dlouho do noci jsme si povídali a vzpomínali na
naše společně prožité chvíle na táboře.
Při loučení jsme si slíbili, že se určitě sejdeme brzy
na Dětské Portě a už teď se těšíme na naše táborové
dobrodružství v roce 2021.
Děkujeme všem vedoucím a dalším pracovníkům
tábora za krásné táborové zážitky.
Za táborníky
Mira Šíp a Lukáš Kupka

V Coolně jsme prožili léto naplno
Poté, co jsme v květnu znovu otevřeli klub po nuceném
uzavření, tak jsme rovnou najeli na letní otevírací dobu.
Každý den jsme se tedy mohli potkávat a věnovat dětem od
10 do 15 hodin. Ještě během června jsme uspořádali povedený den dětí, a také jsme si vyzkoušeli samosběr jahod,
ze kterých jsme si nadělali zásoby jahodové dřeně na celé
léto. Zároveň jsme nabízeli dětem možnost napsat si domácí úkoly v Coolně. V době uzavřených škol dostávaly děti
úkoly na doma, tak jsme se s některými doučovali.
Letošní letní prázdniny se nesly v duchu výletů a zajímavých akcí.
- Vydali jsme se na procházku do Dobrotic, kde jsme
ochutnali vyhlášenou zmrzlinu. Cestou jsme se zastavili
u jedné rodiny, která nás nechala povozit na poníku Romeovi a koňském staříku Bohoušovi, a pohladit si snad
každé zvířátko, které chovají.
- Společně jsme se vydali na bowling. Mnozí z nás ho
nikdy nehráli, takže to byl nevšední zážitek plný zábavy.
- Během července jsme podnikli i výlet do Kroměříže. Navštívili jsme nízkoprahový klub našich kamarádů a vyzkoušeli
si všechno to, co u nás nemáme. Zašli jsme také do zrcadlového
bludiště, ve kterém se nám moc líbilo a do podzámecké zahrady. O pár dnů později jsme na oplátku přivítali naše kroměřížské parťáky a ukázali jim naši Coolnu a vzali je na zmrzlinu.
Pak jsme společně zavítali do zámku, na interaktivní výstavu
Poznávej se, na které nás to všechny moc bavilo. Věříme, že
nové kamarády zase brzy uvidíme na nějaké společné akci.
- Dále jsme navštívili holešovskou Zemanovu kovárnu a nenechali jsme si ujít poutavý výklad o čertech od
pana kováře.
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- Pustili jsme se také do vaření v rámci soutěže
MasterChef, kterou jsme pro naše uživatele připravili.
Naši soutěžící připravili výborné sladké i slané pokrmy,
na kterých jsme si společně pochutnali. Nejvíce nás zaujaly banánové miniburgery nebo třeba zeleninový ostrov
s jedlými palmami či hroznové bonbonky. Vaření si děti
moc užily, nezbyl jediný drobeček.
- V srpnu jsme využili pěkného počasí a vydali se prozkoumat holešovská zákoutí v rámci městské hry Quest.
- Jeden z nejteplejších letních dní jsme strávili venku a zchladili se vodou při vodních hrátkách. Děti si užily
spoustu legrace, a na některých nezůstal jediný kousek
oblečení suchý.
- Letní prázdniny jsme zakončili, obdobně jako vloni,
cyklovýletem po okolních vesnicích. Letos jsme zavítali
do Količína a odtud pokračovali do Rymic, kde jsme si
prošli Muzeum lidových staveb. Obdivovali jsme domečky
s doškovou střechou a dřevěný mlýn, kterým lze otáčet.

Po návratu do Holešova jsme se odměnili zmrzlinou
a limonádou, a pomalu, ale jistě, jsme se rozloučili
s prázdninami, které byly letos opravdu nabité.
- Aby toho nebylo málo, připravili jsme pro naše uživatele soutěž s názvem Letní bleskovka, která nás provázela celými prázdninami. Pro naše uživatele byla na každý
den připravena drobná soutěž, aktivita, úkol nebo vyrábění. Každý, kdo se zapojil, dostal razítko. Šest uživatelů
s nejvyšším počtem razítek si mohlo vybrat mezi deseti
lákavými odměnami. Nejvíce se dětem zalíbil fitness náramek, bezdrátová sluchátka, přenosný reproduktor, lego
nebo fotbalový míč.
Léto uteklo lusknutím prstu a zase je tu září. Začíná
podzim, děti se po dlouhé odmlce vrátily do školních lavic
a my se vracíme ke klasické otevírací době, na kterou jsou
všichni zvyklí. Pokud je vám tedy šest až osmnáct let, tak
nás můžete navštívit od pondělí do pátku vždy od 12 do
17 hodin v bývalém SVČ Duha, vedle Kozlovny. Kromě klasických aktivit, možnosti doučování a pomoci se školními
věcmi, plánujeme i několik novinek, o kterých vás budeme brzy informovat. Všem dětem přejeme úspěšný školní
rok a hodně zdraví! Těšíme se na vás v Coolně.

ČSCH ZO HOLEŠOV - chovatelský areál oznamuje občanům a příznivcům chovatelsví, že plánovaná výstava 10. - 11. 10. 2020 se nekoná z důvodu
nepříznivé situace covid-l9.
Děkujeme za pochopwní.

www.holesov.cz
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Holešovští házenkáři se vrací k tradici
Po dlouhých pětadvaceti letech působení v severomoravských soutěžích se házenkáři TJ Holešov vrací v mistrovských utkáních na jih Moravy, aby se opět utkávali
s celky Brna, jeho okolí, Olomouce a Prostějova. Je tomu
tak na základě rozhodnutí soutěžní komise ČSH Praha
a na úkor Napajedel, které ačkoliv jsou relativně jižněji,
byly nalosovány mezi celky severní Moravy. Holešovské
házenkáře tak čekají nové výzvy se soupeři, se kterými
se léta nepotkali a jejichž názvy jsou pamětníkům házené velmi dobře známé.
Termíny domácích utkání byly pro nastávající sezónu stanoveny na historicky tradiční čas a to na neděli
v půl jedenácté, který příznivcům házené vždy nejvíce
vyhovoval.

Kádr celku mužů doznal výraznějších změn, zejména co se doplnění týče a k tradičním oporám Plškovi, Bučkovi, Hradilovi, Vaclachovi, Jarošovi, Hruškovi
a Cagáškovi se opět připojí na limitovaný přestup trenér
a prezident klubu HK Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský,
z Litovle přestoupil Ondřej Čtvrtníček a kádr dále rozšíří nadějní dorostenci Dočekal, Vízner, Málek a Navrátil.
Po několikaletém působení se zatím s holešovským dresem rozloučila spojka Jan Šoustal.
Po fyzické letní přípravě, kterou hráči absolvovali na
starém hřišti u Amerického parku a několika trénincích
ve sportovní hale se celek utkal v rámci Českého poháru
s družstvem Napajedel, kterému podlehl 31 : 34, když

po vyrovnaném průběhu hosté o svém vítězství rozhodli
až v jeho závěrečné části.
SOUPISKA TJ HOLEŠOV
brankáři: Marcel Cagášek, Vladimír Dočekal, František
Kuba, Vladimír Běčák
pivoti: Robert Buček, David Brázdil
spojky: Robert Plšek, Michal Hradil, Lubomír Veřmiřovský, Radovan Vízner, Ondřej Čtvrtníček, Tomáš Hruška
křídla: David Jaroš, Jan Vaclach, Tomáš Uruba, Michal
Kasaj,
Štěpán Málek, Matyáš Navrátil, Jan Conev, Richard Buček
trenér: Richard Buček, asistent: Josef Votava,
vedoucí družstva: Vladimír Běčák

Rozpis zápasů II. ligy mužů
Jižní Morava 2020/2021 - podzim
Ne 20. 09. 2020 16.00 STM Olomouc – TJ Holešov
Ne 27. 09. 2020 10.30 TJ Holešov – Sokol II Prostějov
Ne 04. 10. 2020 17.00 Sokol Telnice – TJ Holešov
Ne 11. 10. 2020 10.30 TJ Holešov – TJ Sokol Kostelec
So 17. 10. 2020 14.00 SHC Maloměřice B – TJ Holešov
Ne 25. 10. 2020 10.30 TJ Holešov – Tatran Bohunice
So 31. 10. 2020 17.00 Sokol V. Meziříčí – TJ Holešov
Ne 15. 11. 2020 15.00 Sokol Juliánov – TJ Holešov
Ne 22. 11. 2020 10.30 TJ Holešov – Sokol Újezd u Brna
Ne 29. 11. 2020 18.00 SK Kuřim – TJ Holešov
So 05. 12. 2020 18.00 HK Ivančice – TJ Holešov

Podzimní zkoušky
V sobotu 5. září 2020 uspořádal OMS (Okresní myslivecký spolek) v Kroměříži „podzimní zkoušky (PZ) ohařů
a ostatních plemen“ loveckých psů v honitbě MS Háje Tučapy – Bořenovice. Na bořenovickém výletišti se sešel plný
počet psů a po nezbytné kontrole dokumentů a kontrole
veterinární se po slavnostním nástupu vydali (včetně početného doprovodu,tzv. korony) vstříc plnění předepsaných
disciplín. Práci psů a jejich vůdců posuzoval sbor rozhodčích
v čele s p. Tomanem. OMS Kroměříž zastupovala předsedkyně kynologické komise pí. dr. Slámová, ředitelem zkoušek
byl p. Zlámal, předseda MS Háje Tučapy – Bořenovice.
V kategorii „ostatních plemen“ byl nejúspěšnější pes německého křepeláka, vedený p. Kotasem, se ziskem 206 bodů,
v kategorii ohařů obsadil první místo se ziskem 300 bodů
pes maďarského krátkosrstého ohaře vedený p. Pradědem.
V závěru doprovázeném pochopitelně mysliveckým
troubením, bylo vysloveno poděkování vůdcům a pořadatelům. V obdobných reportážích se obvykle uvádí počet
zúčastněných psů, jména rozhodčích apod. Místo toho bychom si měli vrýt do paměti dva momenty ze závěrečného
slova hlavního rozhodčího:

...myslivecká kynologie zvyšuje etickou úroveň české
myslivosti...(což je velice důležité, neboť etika se nám jaksi
vytrácí i z jiných oblastí lidského života)
...dnes jste a vaši svěřenci bojovali s námi, rozhodčími,
po dnešku budete v podstatě bojovat za nás. Ono se totiž
najde dost neznalých lidí, kteří se při nějakém tom dílčím
neúspěchu vašeho psa ozvou: Prosím tě, kdo tě posuzoval

na zkouškách? (a takoví „odborníci“ se vyskytují stále častěji, jsme přeci národem politiků, trenérů či managerů).
Dost hřejivě působila i pochvala pořadatelů (Myslivecký spolek Háje Tučapy – Bořenovice za péči, za ochotu
uspořádat PZ a za péči o zvěř a honitbu.
Z. Hlaváč
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Skautské táboření
Chlapecký tábor 2020
Náš letošní tábor měl proběhnout u vesnice Bohdalov na Vysočině. U tohoto tábořiště byl velký rybník, bohužel kvůli letošním dešťům a onomu rybníku bylo celé
tábořiště podmáčené, a tak jsme se rozhodli přesunout
tábor k naší skautské základně Wapiti. Stavící parta se
tam okamžitě vydala se všemi věcmi, ovšem skauti si nejdřív udělali puťák (putovní tábor) po Vysočině, který trval
tři dny. Na tomto puťáku bylo mnoho koupání v rybnících,
a také mnoho hodin chůze po krásné české krajině. Cestu
jsme zakončili ve městě Přibyslav, odtud se jelo do Brna,
odtud do Holešova, a odtud konečně do Pacetluk, odkud
jsme pokračovali pěšky na Wapiti. Tam jsme dostavěli
tábor a ten mohl konečně začít. Zahájili jsme ho prvním
nástupem a zaseknutím sekyry práce, druhý den jsme
udělali slavnostní oheň.

Letos byl tábor pro skauty v duchu zlepšování se.
Však mezi námi také celý tábor probíhala soutěž „skautský geroj (tj. „hrdina“)“, jejíž dva výherci na konci tábora dostali ceny přesně jim na míru. Naše tábořiště letos
navštívil král Artuš, který si zde našel početnou skupinu
rytířů, kteří mu pomohli získat zpět ukradený svatý grál.
V tomto úkolu jim také pomohl například rytíř Fridrich
nebo slavný čaroděj Merlin. Náplní tohoto tábora bylo
hlavně kácení stromů a výroba hliněné pece.
Dva skauti letos splnili výzvu třech orlích per (24
hodin mlčení, hladu a samoty ), a tak byl velký závěrečný
oheň pro některé z nás ještě více slavnostní.
Na konci těchto úžasně prožitých čtrnácti dní se odjelo zpět domů.
Chunky

Dívčí tábor 2020
Tento rok jsme se se světluškami a skautkami sešly 19. 7. v poledních hodinách na nádraží v Holešově.
Skautky vyrazily po vlastní ose pěškobusem do Pacetluk
a světlušky jely autobusem. Z Pacetluk se obě skupinky
vydaly na naši skautskou základnu Wapiti. První den byl
zabydlovací a vybalovací, ale následující dny už byly naplněny woodcraftem podle E. T. Setona, děláním dřeva do
kuchyně a na slavnostní závěrečný oheň, zábavnými hrami a bádáním na tajuplném ostrově s „průvodkyní“ Sárou
Rozrazilovou, která se s naší dívčí expedicí vydala hledat
svou ztracenou kamarádko-badatelku Ester.
Společnými silami jsme ji našly a vrátily jsme celý ostrov do původní prastaré harmonie. Spřátelily jsme se s domorodým kmenem a po nalezení Ester jsme poslední den
oslavily vynikající hostinou a celý tábor jsme slavnostně
zakončily závěrečným ohněm, u kterého jsme při příjemné
kamarádské atmosféře radostně zpívaly a povídaly si.
Další den jsme balily, uklízely a něco málo bouraly.
Světlušky odjely, bourací četa přijela a skautky v hojném
počtu odhodlaně pomáhaly s bouráním tábora a o den
později odjely domů taky.
Na táborové dojmy a jiné věci jsem se zeptala dvou
skautek - Vrtáčka a Káji.
Jaký zajímavý recept jsi na táboře vyzkoušela?
K: Dělaly jsme plněné knedlíky. Za prvé jsme si
udělaly těsto, a potom knedlík po knedlíčku jsme plnily
ovocem.
V: Chleba s paprikovou pomazánkou: pomazánkové
máslo, kousky papriky, normální máslo, sůl.
Zkusila bys popsat jedno jídlo (jak vypadá
zvenku, jak chutná,..), které jsi vařila? Schválně
jestli ho ostatní uhodnou!
K: 2. Dáváme si to na snídani, je to dobře… hmm...
dobře se najíš, je to pečivo s něčím na sobě. Jako neumím
popisovat…
V: 2. Hnědé kuličky...žluté, měkké kousky
Co nejzajímavějšího jsi dělala na noční hlídce?
K: Pozorovala jsem hvězdy s Hantu.
V: Vysvětlovala světlušce, proč se z lesa ozývají
ty divné věci, a že je v pořádku, že netrefí na kadiboudu.

Pamatujete si, jaké čtyři ohně se zapalovaly
u závěrečného ohně?
K: Ne.
V: Severní- Síla , jižní - Pravda, východní - Krása, západní - Láska.
Jak sis užila svá Tři orlí pera? Jaká byla samotka? Jaké jídlo sis nejvíce přála sníst po hladovce?
K: Já jsem si je užila, ani jsem nečekala, že je vůbec
zvládnu. Samotka jedním slovem nuda. Po hladovce - asi
mi to bylo jedno, hlavně nějaký jídlo.
V: Tři orlí pera jsem si užila, i když to bylo trochu těžší, než jsem čekala. Samotka byla v pohodě, i když jsem
se lekala každé srnky a zajíce, který proběhl okolo mě.
Po hladovce jsem si nejvíc přála sníst ten výborný jogurt
s jablečným pyré a lentilkama.
A co se dělo mezi oběma tábory? Další tábor! Roverský kmen se rozhodl uskutečnit svůj vlastní roverský tábor, na kterém panovala příjemná kamarádská atmosféra. Každý den nás čekalo vynikající jídlo od vynikajícího
„kuchaře“, trocha řezání dřeva, aby se mohlo vařit, trocha
práce a trocha her. Večer jsme vždy zakončili povídáním
u ohně v teepee.
Teď nezbývá nic jiného, než se vrhnout do nového skautského roku, a do léta se zase těšit na povídání
u ohně a lesní bojovky.
Človíček

Dlouhodobé soutěže 2019/2020 a 2020/2021 ve stolním tenise
V sezoně 2019/2020 v dlouhodobých soutěžích dospělých měla TJ Holešov celkem sedm družstev, což byl
jednoznačně nejvyšší počet v okrese Kroměříž. Z hlediska celého Zlínského kraje se TJ Holešov umístila také na
předních příčkách. Sezona sice byla také ovlivněna koronavirem, ale velká většina utkání se stihla odehrát před
začátkem nouzového stavu. Z 22 kol, která se většinou
hrají, se tak odehrálo 20 či 19. Postupy a sestupy se tedy
ve stolně-tenisových soutěžích daly realizovat.
Holešovské áčko hrálo divizi a skončilo desáté, béčko skončilo v krajské soutěži I. třídy čtvrté, céčko pak
v krajské soutěži II. třídy poslední, dvanácté. Holešovské
déčko naopak dokázalo v okresní soutěži I. třídy zvítězit,
a tak si zajistilo postup do krajské soutěže II. třídy. Éčko
skončilo ve stejné soutěži sedmé.Efko skončilo v okresní
soutěži II. třídy čtvrté a družstvo G pak ve stejné soutě-
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ži osmé. Pro další sezonu, 2020/2021, se tedy podařilo
udržet zcela stejné výkonnostní soutěže a navíc ještě
přihlásit družstvo žen.
Dvě mládežnická družstva hrála v sezoně 2019/2020
okresní žákovskou ligu. Béčko skončilo na pěkném čtvrtém
místě a áčko na místě sedmém. Pro soutěžní rok 2020/2021
jsme do dlouhodobých soutěží přihlásili dokonce tři mládežnická družstva. Okresní dorosteneckou ligu budou hrát
dvě družstva a jedno družstvo pak okresní žákovskou ligu.
TJ Holešov tedy zahrnuje v nadcházející sezoně
celkem jedenáct družstev, a to velice širokého spektra
výkonnosti i různých věkových kategorií. Místo v klubu
tedy mají jak výkonnostní sportovci, tak i ti, kteří hrají
pouze pro radost z pohybu.
Kdo tedy má chuť, může přijít a rozšířit naše řady.
Zveme všechny věkové i výkonnostní kategorie. Pokroči-

lejší mládež má např. tréninky vždy v pondělí a úterý od
16:30 do 18 hodin, všechna mládež pak ve čtvrtek od 16
do 18 hodin. Bližší informace lze získat na webu: https://
tjholesovost.webnode.cz/
Libor Liška, předseda oddílu

www.holesov.cz
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22. ročník Čmelák model show opět v plné kráse
Přes všechna úskalí spojená s letošní modelářskou sezonou díky Coronaviru, se Čmelák model show jako jedna
z mála akcí v republice uskutečnila ve dnech 8. a 9. srpna
na modelářském letišti Za Větřákem. Celá akce byla zahájena starostou města panem Mgr. Rudolfem Seifertem,
který jako každoročně převzal nad celou akcí záštitu. Pak
už následovaly ukázky nádherných modelů letadel jedna
za druhou. Tyto ukázky byly doplněny o lety skutečných
letadel jako Me 109, který přiletěl ze Syrovic u Brna, Zlínem 50 v němž Ing. Richard Ponížil ukázal nádhernou akrobacii a potvrdil, že byl oprávněně členem reprezentace
naší republiky. Nádherné průlety ve skupině předvedli na
Zlínech 50 a Z 726 piloti Rak a Bartoníková z Luhačovického letiště. Program byl obohacen možností vyhlídkových
letů vrtulníkem, který pilotoval pilot Vašťák, ukázkou RC
kamionů, bagrů, bugin, které předváděli modeláři pod
vedením Tondy Foukala, modeláři z Česka i ze Slovenska.
O děti se opět staralo středisko volného času Pod vedením paní Vaclachové.

Velmi atraktivní a zajímavé ukázky předvedli modeláři se svými obřími maketami ve „Velké válce“ včetně
pyrotechnických efektů, stejně jako modeláři VUVLU /
výzkumný ústav valašského letectví/ ve svém boji „o Pálenicu“. Vrcholem doprovodného programu bylo vystoupení Dana Haydena ze Slovenska v rozprávke o Jeníčkovi
a Mařence. Dano ve svojí pohádce pobavil a rozesmál nejen děti, ale i dospělé.
Letošní ročník Čmelák model show navštívilo více
jako 70 pilotů od Chebu až po Kežmarok s více jak 100 modely, které si mohli návštěvníci prohlédnout na stojánce
po celou dobu konání akce.
O plné žaludky se opět velmi dobře postaral Marcel
Pospíšil se svou cateringovou firmou.
Celým programem provázel po oba dny neskutečný
profík Martin Krpata, který k nám přijíždí akci moderovat
až z Liberce.
Počasí bylo opět skvělé po oba dny. Pouze pro příští
rok musíme termostat snížit o 5 stupňů. 25 stupňů by nám

bohatě stačilo. Zde musíme vyslovit poděkování všem pilotům a organizátorům, že i v takových podmínkách odvedli neskutečný kus poctivé práce. Nutno je poděkovat
také všem sponzorům, kteří se na letošní akci podíleli,
protože bez nich by se jen z těží mohla uskutečnit. Na akci
není vybíráno vstupné / pouze dobrovolné / a náklady
s pořádáním je nutno samozřejmě uhradit. Proto velké
díky městu Holešov jeho radě a zastupitelstvu za podporu, dále firmám Trachea a.s., Gergel s.r.o., Tacl, Hydropool
s.r.o. Zlín, Reimer s.r.o., SM-KOSPOL s.r.o., Fly Henry s.r.o,
Rožnov pod Radhoštěm, Fiala motors and propellers s.r.o.,
Fiala Transport s.r.o. a S+H Elektromtáže s.r.o.
Jsem velmi rád, že jsme kontinuitu v pořádání této
akce nemuseli díky současné situaci přerušit a všechny příznivce tohoto sportu zvu na příští 23. ročník Čmelák model
show, který se bude konat v termínu14. a 15. srpna 2021.
Těšíme se na vás
Ing. Miroslav Polášek předseda
a členové LMK Čmelák p.s. Holešov

Čmelák model show oslavila již 22. narozeniny, co vidíte, když se za uplynulými ročníky
ohlédnete zpět?
Určitě nezměrnou vůli a píli všech členů LMK
Čmelák Holešov, bez kterých by se tato akce, která
patří mezi nejstarší a největší svého druhu v České republice, nemohla nikdy konat. Potom je také
potřeba zvýraznit zvýšení kvality spojené s nabídkou servisu pro návštěvníky akce, a to především
v cateringu a doprovodném programu. Určitě dobrou
volbou je také to, že již 4 rokem je vstupné na tuto
akci dobrovolné. Také úroveň předváděných modelů je na špičkové evropské výši a každý fajnšmekr
si tu přijde na své.
Jaký unikát Vám utkvěl v paměti? Bylo
v Holešově něco, co je opravdovou raritou?
Mně osobně utkvělo v paměti více unikátů.
Především model větroně ETA, Gernota Bruckmanna
z Rakouska, který je světovou extratřídou, jenž měl
rozpětí 15,50 m a způsob, jakým ho Gernot pilotoval.
Neskutečný zážitek. Dále turbínové letadlo Albatros
L 39 našeho špičkového modeláře Ing. Zdeňka Hůlky
úctyhodných rozměrů: rozpětí přes 4 m a váhy přes
50 kg, jehož nádherný realistický let musel nadchnout nejen modeláře, ale především laiky. Raritou
byla také 1. světová válka, ve které bylo možno
shlédnout 6 velkých třímetrových letadel - maket,
přímo v boji s jedním nechtěným sestřelem. Raritou bylo také vystoupení slovenského kolegy Dano
Haydena pro děti s jeho rozprávkou o Jeníčkovi a Mařence se spoustou nápadů a pirotechnických efektů.
Pobavili se nejen děti, ale i dospělí.
Tato akce se těší obrovskému zájmu pilotů
i veřejnosti, v čem je výjimečná?
Vyjímečná je v tom, že nabízí přehled o šíři leteckého modelářství, je proložena ukázkami velkých
letadel, a doplněna programem pro děti. Takže není
nudná a každý návštěvník akce si tam najde své. O
piloty je u nás vždy velmi dobře postaráno díky městu Holešov a sponzorům. Navíc v tombole se losuje
poslední 3 roky díky spolupořadateli - výrobci moto-

rů a vrtulí Fiala Motors and propellers- jeden motor
v hodnotě kolem 50 000,- Kč pro jednoho z předvádějících pilotů.
Jak se na letošním ročníku podepsala koronavirová pandemie?
Na přípravě určitě ne. Co se týká účasti, tak potom v účasti zahraničních pilotů, kdy nás letos navštívili pouze přátelé ze Slovenska a jeden účastník byl
ze Švýcarska. Doufáme, že příští ročník bude na zahraniční účast nepoměrně bohatší, protože máme příslib
pilotů z Rakouska, Německa, Švýcarska a Anglie.
Co plánujete do dalších let? Chcete udržovat stejný model nebo bude tento projekt
nadále růst?
Určitě nebudeme navyšovat počty pilotů, kteří se k nám hlásí. Je to hlavně kvůli tomu, že když
k nám váží cestu mnohdy delší jak 1000 km, aby
mohli své miláčky předvést veřejnosti minimálně
dvakrát denně. Chceme jít spíše cestu kvality a ne
kvantity. No a samozřejmě dělat program pro diváky
co nejvíce atraktivní.
Kolik času se Vám daří trávit s tímto svým
koníčkem?
Na to se raději ani neptejte. Spousta času
v dílně při výrobě modelů, potom spousta času při
samotném létání pro svou potěchu a čas strávený na

veřejných akcích. Nemalé penzum času zaberou také
opravy. Chi.
Kolik máte letadel?
Letadel mám více než jsem schopen "olétat". Mám
větroně, elektrovětroně, motorové histirocké i akrobaty
a poslední roky jsem se zaměřil na modely proudové.
Je nouze o mladé talenty nebo se tomuto
hobby věnuje i dnešní mládež?
Samozřejmě, že toto je problém, který nás nejvíce tíží. Dorost nemáme. Máme dva reprezentanty
v akrobacii Vojtu Kubiše a Adama Hrbáčka, kteří jsou
ve věku kolem 20 let. V červenci jsme udělali náborovou akci přes žáky 1. ZŠ, kdy jsme pozvali žáky
s jejich rodiči na naši plochu, abychom jim ukázali
co modelařina je, jaké jsou její materiální a finanční
nároky. Vyrobili jsme 40 ks házedel s tím, že je zájemcům věnujeme. Připravili jsme simulátor, aby
si mohli zkusit létání a jeho nástrahy. Bohužel počasí
nebylo ideální, ale přesto nepřišel ani jeden zájemce. Nevzdáváme se a v září nebo říjnu letošního roku
vybereme další termín dle počasí pro ostatní školy
a doufáme, že nějací zájemci se této akce zúčastní.
Podmínkou je pouze účast dítěte se svým rodičem.
Akce bude naplánována určitě v sobotu dopoledne
a nijak to nikoho k ničemu nezavazuje.
Děkujeme za rozhovor. Hana Helsnerová
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Praktikování jógy
Určitě jste slyšeli tvrzení, že jóga je vhodná pro každého a nikdy není pozdě s ní začít. S tím souhlasím, ale
ve své jógové praxi se setkávám s případy, kdy člověk se
pro jógu rozhodne, ale bohužel po pár lekcích a prvních
problémech zase skončí. V józe existuje spousta možností, jak cvičit. Pro zdravé lidi, kteří mají zkušenosti s pohybem je vhodná v podstatě každá jóga. Pokud však máte
nějaká tělesná omezení, větší nadváhu, nejste zvyklí

cvičit a vlastně se málo hýbete, je vhodné si zvolit klidnější terapeutickou jógu. Cvičte podle svých možností,
jóga není výkonnostní sport, nesrovnávejte se s jinými.
Dopřejte si jakési „uvnitřnění“, kontakt s vlastním tělem,
respektujte jeho omezení a své hranice. Jóga se cvičí na
70-80% vaší kapacity, nejděte do bolestivých pozic těla
a dýchejte. To vše by vám měl říci kvalitní lektor, kterého si pečlivě vyberte. V józe by mělo být praktikováno

Mistrovství České republiky v létání
s historickými modely
Soutěž se konala v Holešově pod patronací místního klubu LMK Čmelák ve dnech 21.8. až 23.8.2020.
Soutěžící využili místní modelářské letiště i zázemí a prostory pro kempování a parkování. Přihlášeno bylo 56
soutěžících s 235 modely, z toho dva ze Slovenska.
Dobré počasí umožnilo odlétat 14 oficiálních a jednu vloženou kategorii, vše podle pravidel SAM (Society of Antigue Modelers), mezinárodní organizace, sdružující příznivce historických modelů. Poděkování patří všem účastníkům
a také blahopřání k předvedeným výkonům. Holešovský klub reprezentovali čtyři modeláři, nejvíce se dařilo Tomáši
Konečnému, který si v kategorii Nordic Glider A2 odnesl bronzovou medaili a Petru Podvalovi, který získal zlato v kategorii NMR 2,5.

Prázdninové Vzdělávací dny AŠSK
jsou velmi úspěšné
V letošním roce v reakci na březnové uzavření škol
poprvé spustila Asociace školních sportovních klubů ČR
prázdninový program s názvem Vzdělávací dny AŠSK.
Tato aktivita vznikla s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na
vzdělávání dětí s cílem podpořit nástup žáků do nového
školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2020.
O program projevily zájem školy a školská zařízení
v celé ČR: děti se během srpna 2020 vzdělávaly ve 180
organizacích (nejvíce v moravských krajích v počtu 82
škol) v 1 300 vzdělávacích dnech, které organizovali ředitelé škol společně s pedagogy a s pracovníky středisek
volného času. Přestože program byl spuštěn až v závěru
školního roku, odezva ze strany rodičů a dětí byla velmi
pozitivní a rovněž zájem médií i institucí překonal očekávání organizátorů z AŠSK. Diváci shlédli v hlavním vysílacím čase CNN Prima News dvě reportáže, týkající se průběhu Vzdělávacích dnů; tiskové zprávy ČT a MŠMT včetně
článků v řadě tištěných médií tvořily další podporu organizátorů a rovněž televize Nova okomentovala v pořadu
Víkend průběh prázdninového vzdělávání dětí.
Mezi účastníky naučně-populárního vzdělávání bylo
i SVČ TYMY Holešov, které se zařadilo mezi úspěšné realizátory: odborná erudice lektorů a dlouholeté zkušenosti
pracovníků Střediska byly zárukou úspěchu a spokojenosti rodičů. Z mnoha kladných ohlasů uvádíme alespoň některé: „vzdělávací dny, kterých se dcera zúčastnila, hodnotím velmi kladně; děti měly čas i na pohyb v tělocvičně.
Byly to pro ni velmi užitečné 2 dny...“
„ ...je to výborná akce, jak využít volný prázdninový
čas dětí. Chválím Vás jak za organizaci, tak i náplň a program, který jste pro děti připravili…“
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nenásilí tzv. ahinsa, která je součástí určitých jógových
doporučení podle jamy a nijamy. Nenásilí je v józe chápáno celistvě jako úcta ke všemu živému, neubližování
slovem ani činem sobě a jiným. Během jógové lekce bychom měli vnímat příliv energie, lehkost, stabilitu a pevnost. Po lekci jógy bychom se měli cítit lépe, než na jejím
začátku. Dalo by se říci, že jóga je životní cesta. Přeji vám
příjemnou a smysluplnou jógovou praxi. Alena Šíblová

NÁBOR
SKP JUDO HOLEŠOV
Klub Juda SKP HOLEŠOV pořádá v měsíci září –
říjen 2020 nábor nových členů!
Nábor probíhá na trénincích a je určen dětem
od 6 let, které mají kladný vztah ke sportu a zvládají alespoň základní cvičební úkony (kotoul vpřed/
vzad)
Kdy a kde? Od 1.září 2020 každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. do 18:00 hod., tréninky probíhají
v tělocvičně SPŠ MV Holešov – sraz vždy v 16.15
hod. před bránou do SPŠ MV Holešov.
Co s sebou? Tepláky, triko s dlouhým rukávem
(mikinu), pití
Více informací na tel. 777 836 727 (Jiří Hrbáč)

„...dle kluků byly
tyto dny naplněny různými opakovacími látkami,
co si pamatují ze školy:
kvízy, sportovní a pohybové hry, kolektivní práce...
synové byli velice spokojeni
a pokud by se tento ročník
opakoval, tak neváhám
a přihlásím je znovu. Za mne
opravdu vydařená akce.“
Děkuji všem účastníkům za jejich aktivní
přístup, organizacím v čele
s řediteli za skvělou přípravu a realizaci Vzdělávacích
dnů a věřím, že se společně
setkáme v příštím ročníku!!!
Televizní reportáže,
týkající se tohoto projektu, můžete shlédnout na
těchto odkazech: https://
cnn.iprima.cz/videa/
cnndomaci/od-zacatkusrpna-se-napric-ceskem-konaji-letni-doucovaciprimestske-tabory
https://cnn.iprima.cz/
porady/hlavni-zpravy/letni-doucovaci-tabory
Mgr. Svatava Ságnerová
Prezidentka AŠSK ČR

www.holesov.cz
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JÓGA SÁL
od září 2020

California

Dreams

Lektoři: Alena Šíblová, Karel Ševčík, Andrea Plačková,
Zdeňka Machalová, Slávka Hutyrová, Olinka Úrubková,
Katka Kaňová, Šárka Tvrdoňová, Petra Ležáková
PONDĚLÍ:
dopoledne a odpol. do 16 h
POWER JÓGA
JIN JÓGA
OPAK. LEKCE HJT

PROSTOR PRO VAŠE AKTIVITY
16.10 - 17.20
Slávka
17.30 - 19.00
Andrea
19.15 - 20.15
Zdeňka

ÚTERÝ:
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
ZAČÍNÁM S JÓGOU
JÓGA PRO ŽENY
JÓGA V POHYBU

8.30 - 10.00
16.15 - 17.45
18.00 - 19.30
19.35 – 20.35

Andrea
Alena
Alena
Šárka

RANNÍ JÓGA PRO ŽENY
REHABILITAČNÍ JÓGA
JÓGA PRO DĚTI (3 - 7 let)
JÓGA PRO ŠKOLÁKY (8 - 12 let)

8.30 - 10.00
10.15-11.15
15.30 - 16.15
16.30 - 17.30

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
JÓGA PRO MUŽE

18.00 - 19.25
19.30 - 21.00

Alena
Alena
Olinka
Andrea,
Alena
Karel
Karel

STŘEDA:

STRIPTYZOVA
SHOW

ČTVRTEK:
LESNÍ ŠKOLKA ŽOPY

9. října 2020 ve 20 hodin / Zámek Holešov, New Drive Club

POWER JÓGA
JOGALATES (PILATES)
OPAKOVACÍ LEKCE HJT
DESETITÝDENNÍ KURZ HJT

Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč. Více na www.holesov.info.

Tradiční Letní iluze prezentují až do 4. října
práci třiceti autorů a tří kolektivů
Zveme vás na výstavu regionálních výtvarníků Letní
iluze, která se koná již po osmnácté. Až do 4. října prezentuje práce autorů z Holešova a regionu. Vstup je zdarma.
Letošní účast je rekordní, zapojilo se třicet výtvarníků

a tři tvůrčí týmy - SVČ Holešov Tymy, 3. ZŠ a občané
města. Na samostatném panelu vystavují roušky, které
během pandemie šili pro ostatní a snažili se tak pomoci
v nelehké době.

• Péče o zdraví více než 1

300 000 našich klientů
• Více než 750 000 000 Kč za rok vynaloženo
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických
zařízení po celé ČR
• Více než 90 klientských center
• Více než 100 bonusových příspěvků
• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

Díky všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září.

7.30 - 9.30
9.45 - 11.00
16.45 - 17.45
18.00 - 19.00
19.15 - 20.45

Alena

(sudé týdny)

Slávka
Katka
Zdeňka
Alena

PÁTEK:
MEDITAČNÍ PÁTKY

18.00 – 19.30

Cvičení pro malé i velké.
Vyzkoušejte jógu a objevte její
úžasné účinky na tělo i duši.

JÓGA SÁL HOLEŠOV,
SEDLÁČKŮV DVŮR

Palackého 834, Holešov
www.jogasalholesov.cz
info@jogasalholesov.cz
tel. 607 656 559

Petra

