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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Festival židovské kultury je za námi
Holešov žije hudbou, sportem i opravami

Děkujeme za všechny ohlasy na Festival židovské
kultury a dovolujeme si jeden adresovaný přímo redakci
Holešovska otisknout.
Vážená redakce, předem Vás srdečně zdravím a chci
touto cestou poděkovat všem pořadatelům a organizátorům Festivalu židovské kultury Ha-makom 2021. Plně
si uvědomuju, jak je složité v této době kovidové vytvořit
tak kvalitní program a dovolím si upozornit na některé
body programu.
1. Konference Židé a Morava, čímž obrovsky stoupla prestiž města Holešova a zároveň festivalu.

2. Propojení Holešov – Kurovice, návštěva hradu a pokračování semináře odborných přednášek pro odborníky
i veřejnost.
3. Prodej knih s židovskou tématikou poskytl lidem možnost zakoupit si knihy, které nejsou běžně v nabídce,
a lidé tuto možnost určitě velmi ocenili.
4. Sobotní nabídka koncertů a návrat Petera Lipy do Holešova, což je dnes ze Slovenska dost složité.
5. Představení dvou krásných publikací.
Na závěr uvedu něco z historie: Název Festival židovské kultury je dnes samozřejmost, ale na začátku jsme ten-
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čily a stejně tak se osvědčila sázka na oblíbené hosty
– ať už hudební nebo divadelní. Děkujeme všem za přízeň a účast na festivalu a doufáme, že si všichni návštěvníci našli v programu „to své“. Některým jednotlivým částem festivalu se budeme věnovat také na dalších stranách
Holešovska, ovšem není možné obsáhnout vše. Reporty
z každého dne i s bohatými fotogaleriemi je možné dohledat na webových stránkách www.holesov.cz a z festivalu vznikla také reportáž holešovské televize, kterou
najdete na stránkách www.holesovtv.cz nebo si ji můžete
pustit prostřednictvím QR kódu.
Hana Helsnerová
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Festival židovské kultury je za námi a nabízí se
spousta slov, která by se dala k jeho vyhodnocení použít. Festival byl letos naučný, interaktivní, hudební, divadelní... Přinesl nám nové poznatky, představeny byly
nové publikace, mohli jsme navštívit zajímavé výstavy,
Holešovem se linuly tóny židovské hudby, ve velké míře
byly zapojeny děti, ochutnali jsme židovské speciality
i produkty společnosti Rudolf Jelínek, která je generálním
partnerem festivalu, a mnoho dalšího. Tato tradiční letní
akce přinesla návštěvníkům pestrou škálu možností, jak
se blíže seznámit s židovskou kulturou. Letošní novinky
v podobě interaktivních bodů programu se velmi osvěd-
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Festival židovské kultury, to jsou stovky jedinečných okamžiků
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to název nemohli použít, protože již jeden festival tohoto
názvu existoval v Praze s podtitulem Devět bran a prezidentem festivalu byl Arnošt Lustig. A tam se dostávám na
úplný závěr a vzpomínku na ty, kteří zde již nejsou s námi,
a sice je to pan Jiří Richter, Mgr. Jiří Zapletal, JUDr. Lubomír
Bartošek, pan Josef Kenša a PhDr. Miriam Havelková.
Přeju festivalu do budoucna hodně kvalitních účinkujících, pořadatelům hodně zdraví a pevné nervy a především stálou přízeň publika.
PS: V této složité době přeju všem lidem hlavně zdraví.
Bohumil Kněz, Olam Judaica

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Letní prázdniny se stávají minulostí, ale nezoufejme...
Vážení a milí Holešováci,
ani jsme se nenadáli a letošní léto a prázdniny jsou
ve své poslední etapě. Tak nás realita opět utvrzuje v tom,
že náš čas je velmi pomíjivou veličinou a je nám dopřáván jen po určitou mez. Doufejme, že naše společnost
má nejhorší covidová období za sebou a budeme se moci
v babím létě a na podzim plně věnovat svým povinnostem, aktivitám a především svým blízkým.
Letošní léto i rok patří k těm „mokřejším“ a také
našemu městu i regionu se nevyhnuly některé nepříjemnosti spojené s přívalovými dešti a nečekanými bouřkami. Přesto můžeme být spokojeni a děkovat, že nás nezasáhly vichřice a povodně jako na některých místech naší
země nebo Evropy.
S koncem prázdnin je také spojen začátek nového
školního roku. Doufejme i v této oblasti, že naše děti
a mládež bude moci absolvovat školní rok v pořádku, bez
zbytečných distančních výuk nebo podobných nesmyslů.
A tak jen pro doplnění - „Nevěřte všemu, co se
vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte
se o všem sami!“ – J. A. Komenský a k tomu neúprosnému času: „Jak dlouho trvá hodina? Možná přesně
tak dlouho, aby člověk mohl poznat své chyby a omyly,
napravit jejich důsledky, anebo jen poznat okamžik lítosti. Vteřiny poznání jsou snad víc než léta hloubání.“
- Luděk Pachman.
INVESTICE MĚSTA JSOU I LETOS VÝZNAMNÉ
Každá větší investice vyžaduje řadu přípravných
prací. Ne jinak tomu bylo i se stavbami, které nyní budou zahájeny nebo jsou ve městě v plném proudu.
Oprava krytého bazénu bude jednoznačně zahájena 1. září a od tohoto dne začne v okolí Sportrelax
centra velmi intenzivní stavební ruch. Informace uvádíme na jiném místě. K obnově je třeba jen připomenout
a zdůraznit, že z technických důvodů není možné areál
nechat částečně otevřený a v provozu (posilovna aj.).
Bude odstaven přívod elektřiny a dalších sítí a bourací
práce budou velmi náročné. Pokud by měl někdo zájem
pronajmout si některá zařízení, je třeba dohodnout se
s vedením Tepelného hospodářství, a.s.. Ale jedná se
o zatím jen dedukci.
Grohova ulice - v současné době probíhají práce na výměně podloží a dalšího technického zajištění
nové komunikace v zadní části ulice (k ul. Očadlíkova).
Dopravní situace je náročná především pro zásobování, ale i místní obyvatele, které zásobovači omezují či
obtěžují. Ale je třeba tuto situaci nějak s ohleduplností
zvládnout a doufejme, že ve stanoveném termínu bude
první etapa rekonstrukce ulice dokončena a tím i zahájeny práce v její přední části. Velmi komplikovaný je
výjezd do ulice Palackého, ale s tímto by se také nyní
měli všichni účastníci provozu smířit a s pochopením

zvládnout. Tato rekonstrukce podobně jako oprava krytého bazénu byla velmi důležitá a potřebná a je časově
omezena a vyřeší mnoho problémů.
Komunikace v Třešňových sedech - výstavba
komunikací a vybudování sítí v lokalitě Třešňové sady
/ Novosady již byly obnoveny i s některými úpravami
projektu. Smyslem je, aby nedošlo k většímu narušení statiky některých domů i k zjednodušení investice.
Rada města navíc na svém posledním jednání schválila
dodavatele vybudování podzemních kontejnerů v lokalitě Novosady (u „retardéru“), a tím bude i tento prostor
z hlediska kultivace prostranství zkvalitněn.
Oprava náhonu - Od pondělí 9. srpna je zahájena
také celkem náročná oprava mlýnského náhonu, kterým je vedena voda z Dobrotic a z nátoku říčky Rusavy
do zámeckých rybníků. Jedná se o stavbu dotovanou
z projektu životního prostředí a je velmi nutná k budoucnosti. Problémem samozřejmě je nyní udržení
potřebné hladiny vody v rybnících, ale město provedlo
několik úprav v nádrži a také rybáři a další organizace
se budou snažit nejen odlovit co nejvíce ryb, ale společně mají připravena další opatření. A letošní „mokré“
léto nám snad i v této oblasti bude přát.
Další investice a opravy - Město ve spolupráci
s obyvateli ulice Nábřeží nechalo opravit železný most
(lávku) přes Rusavu. Řemeslníci vyztužili ocelové pláty přídavnou konstrukcí a také novými sváry. Tím již
nebude docházet k takovým vibracím ani hluku (když
projedou bruslaři, lidé na koloběžkách či „skejtech“).
V ulici Hankeho a Střelnice probíhá obnova
vedení přívodu elektřiny (provádí fa EOn) a s tím město
obnovuje i veřejné osvětlení s vedením. Podobně proběhne oprava ulic či cest Nábřeží / Přerovská a k Větřáku.
ÚKLID MĚSTA
Tradiční letní studentské brigády patří nedílně
k letním aktivitám města a mladých lidí. Brigády mají
mnoho významů. Např.: město je schopno uklidit
svá prostranství a mladí lidé si přivydělají, ale získají
i vztah k našemu městu. V letošním roce se zapojují pod
vedením pracovníků města (odd. správy majetku) do
zajištění pořádku. Podobně jsou zapojováni i pracovníci
VPP a samozřejmě Tech. služeb. Trošku město potrápil
nepořádek na autobusovém nádraží, ale i tato nepříjemnost je vyřešena a za nádraží odpovídají již určení
lidé a jeho stav je jednoznačně přijatelný.
Podobně jako jsou již systematicky uklízeny další
lokality města, např. nedávno sídliště U Letiště, budou
podobným způsobem udržovány také další lokality.
Velmi nepříjemná situace je nyní v době velkých
a nárazových dešťů v ulici Plajnerova, kde kanalizační

sít vybudovaná developerem, který stavby v této lokalitě připravoval, byla chybně vytvořena nebo napojena.
Z tohoto důvodu tam často musejí zajíždět dobrovolní
a profesionální hasiči a pomáhat s odvodem vody. Město vstoupilo do jednání se společností, která za stavbu
odpovídá, a bude se snažit donutit ji k tomu, aby byla
kanalizace opravena. Samozřejmě má město připravenu i další variantu řešení.
HOLEŠOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Letošní kulturní a společenské dění se postupně
vrací svou úrovní do minulých let a můžeme konstatovat, že návštěvnost a zájem je velmi pozitivní. Holešov
patří k městům, kde nejen organizátoři z MKS, města
a spolků, ale i zcela nových iniciativ, přispívají k obohacení ba navrácení úrovně veřejného života.
V minulém měsíci se povedlo uspořádat kvalitní a na
významné úrovni Festival židovské kultury s mnoha hosty nebo historiky, proběhl bohatě obsazený triatlon HolešovMan (13. ročník), našemu městu podpořila skvělou
mezinárodní pověst i 19. Letní škola barokní hudby, nebo
opět skvělý a kvalitně navštívený Čmelák model show,
snad i promítání letního kina a výstavy a akce pořádané
MKS nebo dalšími subjekty. Velkou radost milovníkům
květin udělala i výjimečná výstava mečíků.
Pozvánka - Ale čekají nás další události, pořady
a v závěru srpna setkání automobilových veteránů
s „Rozloučením s prázdninami“ či významné a tradiční
Dožínky Mikroregionu Holešovsko. Zde se představí zástupci mnoha spolků z města a okolí.
Pořadatelé zmíněných událostí a všichni nejmenovaní či mnozí další aktivní lidé, dotvářející ráz našeho města, si zaslouží naše poděkování a uznání, protože nás významnou měrou reprezentují. Je sice velká
škoda, že se ceny pozemků a nemovitostí v Holešově
dostávají do až nesoudných výšin. Na druhou stranu
to vyjadřuje skutečnost, že Holešov je dobré místo pro
život .
Za město a Zastupitelstvo si dovoluji vyjádřit poděkování všem, kteří obohacují místí společenské, kulturní a sportovní dění, investují své prostředky i čas do
rozvojových záměrů a pomáhají v propagaci a zajištění
všech pořadů, akcí či podniků v Holešově.
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty
mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je
jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější
než smrt.“ - Robert Fulghum.
Krásné a pozitivní poslední prázdninové dny
a mnoho naděje nám a vám všem...
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení ze zasedání RM Holešova
Rada města Holešova schválila:
• žádost Střediska volného času, p. o., Holešov, o prominutí věcných nákladů při zajištění stravy pro účastníky
„Celostátní vzájemné výměny zkušeností 2021“, která
se bude konat v termínu 19. - 21. 11. 2021
• na základě doporučení hodnotící komise dodavatele
stavebních prací na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov“ jako nejvýhodnější společnost RAPOS, spol. s r. o.,
za nabídkovou cenu 106.947.168,34 Kč bez DPH
• na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Změna č. 1
Územního plánu Holešov“ jako nejvýhodnější společnost
ŠPILLER, s. r. o., za nabídkovou cenu 895.000 Kč bez DPH.
• rozpočtové opatření č. 2/2021 příspěvkové organizaci
Centrum pro seniory
• uzavření pachtovní smlouvy, která je zároveň novací
právního vztahu založeného nájemní smlouvou, mezi

•

•
•

•

městem Holešov a společností Tepelné Hospodářství
Holešov
uzavření kupní smlouvy bez výběrového řízení se společností FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT., s. r. o., jejímž
předmětem je koupě 1 ks staršího použitého automobilového žebříku tov. zn. Iveco Magirus za celkovou
kupní cenu 1.894.000 Kč včetně DPH
rozpočtové opatření rady č. 9/2021 dle předloženého
návrhu
uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní“ se společností GasNet,
s. r. o., na stavbu ZTV Holešov Žopy I. etapa, č. stavby
8800104028, v předloženém znění, kdy po realizaci
PZ před uzavřením „Smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení“ bude tento záměr zveřejněn na úřední desce
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a. s., IČO
27257843, Michelská 300/60, Praha 4, dle předloženého návrhu
• s rozdělením finančních prostředků z veřejné sbírky na
pomoc občanům a obcím České republiky postižených
živelními nebo jinými mimořádnými událostmi, a to
k datu 12. 07. 2021 s tím, že 50 % finančních prostředků bude zasláno ORP Hodonín a 50 % ORP Břeclav

Na základě rozhodnutí rady byla do Hodonína odeslána celková částka 120.000,- Kč
a stejně tak do Břeclavi byla zaslána stejná
částka 120.000,- Kč
Jedná se o dar pro tornádem postižené obce
z naší sbírky – účet: 123-3118790267/0100.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Stavební část obnovy mlýnského náhonu zahájena
Na jaře jsme Vás informovali o přidělení 100% dotace na obnovu mlýnského náhonu a zahájení prací. Tehdy
došlo k vykácení stromů a náletových dřevin v korytě
a jeho březích. Vše pochopitelně v souladu s povolením
orgánů životního prostředí vycházející z údajů biologů.
Následovalo období „hájení“ vodních živočichů.
Nyní, po provedeném biologickém průzkumu, byla zahájena vlastní realizace obnovy vodního díla. Práce budou
velmi náročné, nejen s ohledem na ochranu životního prostředí, ale také vzhledem k dopravě techniky a materiálu.
Po dobu minimálně tří měsíců nebude v náhonu
voda. S touto skutečností se musejí vypořádat zejména
rybáři, kteří mají ve výpůjčce zámecké rybníky. Nejlepším řešením by bylo odlovení všech ryb. Po několika
jednáních s rybáři došlo k dohodě, že se o odlov pokusí,
ale budou zajišťovat i provoz provzdušňovacích agregátů

zapůjčených z rybářství Hodonín, tak aby byl minimalizován úhyn ryb, které v rybnících zůstanou.Město také přepojilo do rybníků přepad dešťové vody z jihovýchodního
obchvatu, která za předpokladu příhodného počasí alespoň částečně doplní vodu do rybníků. Současně proběhla

kontrola těsnosti a ucpání jejich výtoku(pro návštěvníky
parku se jedná o zahrazený prostor při vstupu do zahrady
v blízkosti zahradnictví pana Stelly).
Dne 9. 8. 2021 byl náhon zastaven a začaly stavební
práce na jednotlivých objektech. Konkrétně se bude jednat
o nátokový objekt s měřením, o stavidlo na rybníku Kačáku,
mostek nad hřištěm, kaskády u bývalého mlýna, stavidla
v oboře u hájenky. Poté budou probíhat betonáže a čištění
koryta náhonu. Práce provádí firma Talpa – RPF Ostrava,
která tuto zakázku vysoutěžila za částku 7 175 000,- Kč.
Jsem rád, že přes všechny pesimistické názory na
provozování náhonu městem, se podařilo dílo zahájit
a zásobování zámeckých rybníků bude pro další generace zajištěno. K úplné spokojenosti sice zbývá ještě hodně
úsilí, přesto věřím, že i toto se v dohledné době podaří.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

Holešovské srdce
Jak si jistě mnozí již všimli, v zámecké zahradě našla
své místo nová lavička. Jde o prezentaci studentů Střední
školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem,
kteří na lavičce pracovali v závěru školního roku. Na její
výrobu využili několik různých postupů. Zatímco některé
části byly opracovány strojově, tvar srdce je čistě ruční
práce. Řezba znaku i nápisu byla provedena taktéž ručně. Pro výrobu bylo zvoleno jasanové dřevo, které bylo
vyhodnoceno jako nejvhodnější pro tento typ umístění.
Zároveň jde o jakési místo, cíl vycházky, kam mohou smě-

řovat kroky místních i turistů, aby si odpočali ve společnosti
tohoto nádherného výhledu na holešovský zámek, nebo si
pořídili hezkou fotku. V dnešní době moderních technologií a života na sociálních sítích se přímo nabízí fotku ihned
využít, a tak byla opatřena „hashtagem“ #loveholešov.
A jsme velmi rádi, když ji pod tímto označením na instagramu také najdeme. Symbolicky tak dáváme najevo, že naše
město máme rádi. Bereme na vědomí, že se lavička nemusí
líbit všem, ale máme radost, že plní svůj účel, a že je častým
fotografovaným objektem.
Hana Helsnerová

Antigenní i PCR testování v SVČ TYMY
PCR testování – sadu pro odběr je nutné si vyzvednout předem, ideálně ve středu nebo čtvrtek,
v pátek ráno provést odběr a do 10 hodin doručit odebraný vzorek zpět do odběrného místa.
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Antigenní testování – každé pondělí a pátek od
9 do 10 hodin, vstup dvorem. S sebou kartičku pojištěnce, občanský průkaz, respirátor.
V případě dotazů volejte: 734 358 562

Hudební léto
Srdečně zveme všechny milovníky hudby a zábavy na
Zámecké koupaliště, kde probíhají koncerty a hudební
produkce různých žánrů. Přijďte si posedět nebo zatančit.
21. 8. sobota - DiscoV
28. 8. sobota - Včelaran cimbál
3. 9. pátek - Texas – rozloučení s prázdninami

www.holesov.cz
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Sportcentrum od září uzavřeno - začíná rekonstrukce
Z důvodu celkové rekonstrukce Sportrelax centra
Holešov bude celý areál tohoto zařízení od 1. září uzavřen. Podle smlouvy o dílo by měla stavba probíhat dvanáct měsíců a hlavním dodavatel je společnost RAPOS
Holešov.
Po dlouhých letech příprav, hledání optimálního
řešení a výběrovém řízení začíná rekonstrukce krytého
plaveckého bazénu a některých prostor v zařízení centra. Jedná se o celkovou a zásadní opravu bazénové vany,
jejího uchycení a zabezpečení, celkovou rekonstrukci sítí
a technologií a také úpravu některých prostor v přízemí
centra (šatny, sauna apod.).
V závěru srpna – tedy v těchto dnech - město Holešov a společnost Tepelné hospodářství předalo dodavateli „stavbu“, tzn. areál budovy a také okolí objektu.
Jedná se o část prostor za budovou městského úřadu
a po dohodě se společností MGM se jedná i o část prostor
na parkovišti před centrem. V těchto prostorách bude
zřízeno zázemí staveniště a tím tam také bude zvýšený
provoz techniky a pohyb stavebních pracovníků.
Oprava Sportrelax centra se intenzivně připravovala i s několika variantami řešení několik let. Protože se
jedná o složitou a náročnou stavbu i zařízení a technické
problémy jsou zapříčiněny nejen stářím budovy a jeho
vybavením, ale i způsobem výstavby, budou práce probíhat postupně. Nyní jde o první etapu v hodnotě asi
120 milionů korun. Jde o obnovu a opravu těch nejpo-

třebnějších částí – vzduchotechnika, ochozy bazénu,
samotná vana a její zázemí, šatny, sauna, napojení na el.
soustavu a další sítě i částečné dispoziční změny.
Holešov si již nemohl dovolit otálet a nedobrý stav,
který zasahuje také do samotné statiky, si vyžádal rychlé a jednoznačné opatření. Opravy tak centrum odstaví
z provozu asi na jeden rok.
Financování stavby je nyní připraveno a schváleno
z úvěru, který město přijalo v hodnotě 85 milionů korun
a bude také třeba dofinancovat první etapu z rozpočtu
města. Proto město musí ve svém rozpočtu na opravy
najít během roku další volné finanční prostředky.
Příprava stavby, zpracování projektové dokumentace a její úpravy ve vztahu k etapizaci a především finančním možnostem města si vyžádaly nemalý časový
prostor. K tomu je třeba připočítat všechny potřebné
lhůty státní správy i výběrového řízení. Z toho důvodu
opravu skutečně nešlo zahájit dříve, i když je to škoda.
Na jeden rok tedy bude centrum se všemi svými
provozy uzavřeno. Citelně se to dotkne milovníků plavání, ale i dalších sportovců, kteří využívají ostatní zařízení
– posilovna, sauna, squash aj. Podobně jako školy.
Provozovatel Sportrelax centra je společnost Tepelné hospodářství Holešov. Ta uvádí k předplatnému a provozu: „Kredit na žlutých, či oranžových zákaznických kartách vydaných Tepelným hospodářstvím Holešov, spol.
s r.o., zůstává v platnosti i nadále. Po rekonstrukci jej

bude opět možno čerpat na služby včetně slev, které jsou
nyní na kartách nastaveny. Upozorňujeme zákazníky,
že k tomuto datu končí platnost modrých zákaznických
karet vydaných původním provozovatelem...“
Přes „covidovou“ dobu si již veřejnost zvykla, že
bazén je mimo provoz, ale v posledních měsících mohla
společnost TH provozovat alespoň posilovnu a squash.
Tato zařízení je ale bezpodmínečně nutné také odstavit,
protože dojde k odpojení přívodu el. energie - budování
nové trafostanice a všech rozvodů v budově - i dalších
sítí. Z tohoto důvodu žádáme uživatele a sportovce
o pochopení, protože provoz těchto zařízení není skutečně možné zachovat v areálu centra. A to i proto, že
v objektu budou probíhat velmi náročné bourací práce
některých významných konstrukcí. Město se snažilo
systém zachování provozu vytvořit tak, aby alespoň nějaký čas nebo omezeně byl provoz posilovny zachován.
Z technických důvodů i z důvodu, aby stavba proběhla
co nejrychleji a bez komplikací, se tento záměr nezdařil.
O průběhu stavby budeme pravidelně informovat
a děkujeme veřejnosti a všem uživatelům centra za pochopení. Pokud se neprojeví nečekané problémy, příští
rok od září bude objekt skutečně k dispozici všem milovníků sportu a zábavy.
Rudolf Seifert
starosta města

Zahajujeme oslavy knihovny,
„otevřeme“ výstavu a představíme
knižní vydání Holešovských pověstí
Holešovská knihovna slaví, a to si žádá náležitý program oslav. Zahájíme
je 25. srpna, kdy světlo světa spatří hned dvě krásné záležitosti.
Ve spolupráci odboru kultury, školství a památkové péče s pracovnicemi knihovny
byla vytvořena nová venkovní výstava, která bude zdobit nejen centrum našeho města.
Tentokrát se panely přesunou z velké části k budovám, kde v historii knihovna sídlila.
Na panelech najdete něco z historie, něco ze současnosti a něco také z výhledu do budoucnosti.
Dalším bodem programu bude slavnostní představení a požehnání nové knihy,
kterou si tak trochu vyžádalo publikum oblíbeného předčítání pověstí. Ano, je to tak,
Holešovské pověsti mají konečně knižní podobu, jsou opatřeny ilustracemi a jsou moc
povedené. Nenechte si ujít autorské čtení Karla Bartoška i následnou autogramiádu.
K tomu všemu bude hrát a zpívat „Sváteční Heda“ – Vlaďka Dvořáková a její přátelé.
Oslavy budou pokračovat v září, kdy je plánována velká výstava v prostorách zámku,
komentovaná vycházka „po stopách knihovnictví v Holešově“ i vydání publikace o holešovské knihovně.
Hana Helsnerová

Sváteční Heda
v propadlišti času zetlelí primitivní šansoniéři, minulým kulturám známí jako Heda
Pěňová, se nyní vracejí, aby opět propadli magickému kouzlu pádu ze světové hudební
scény. Slavnostní hudební dezerty před kavárnou Mlsná kočka servíruje Vladimíra D.
a její hosté.
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Rozmarné ukončení prázdnin
Poslední srpnový víkend bude opravdu kulturně a společensky velmi bohatý.
Na své si přijdou malí i velcí. Motoristé a obdivovatelé naleštěných veteránů se mohou
těšit na výstavu historických vozidel, která bude doprovázena Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, který v Holešově bude prezentovat historické kostýmy.
O program pro děti se postará SVČ TYMY s tradičním Rozloučením s prázdninami, Divadlo Kejkle zahraje pohádku o kůzlátkách a po celý den bude možné navštívit
Veselou pouť s E.ON.
Pro dobrou náladu pak bude hrát kapela Texas.
Od 16:30 do 22:30 bude probíhat Muzejní noc, která měla na začátku léta tak velký
úspěch, že se na všechny ani nedostalo. Pokud se chcete podívat do zámeckého podzemí, doporučujeme si místa zarezervovat včas.
Těšit se můžete na kolotoče a chybět nebude ani občerstvení. Těšíme se na Vás
v zámecké zahradě Holešov.
Neděle pak bude patřit tradičním Dožínkám Mikroregionu Holešovsko, o kterých
se dočtete níže.
Hana Helsnerová

Mikroregion Holešovsko Vás zve
na Dožínky
V neděli 29. srpna se v Holešově můžete vypravit na Dožínky Mikroregionu Holešovsko, které budou uskutečněny v plném programu, od průvodu, přes hudební program
až po závěrečnou zábavu s dechovkou. Poděkujeme tak za letošní úrodu a pokusíme se
návštěvníkům nabídnout bohatý kulturní a folklorní zážitek.
Krojovaný průvod vyrazí v devět hodin ráno od kovárny ke kostelu, kde bude sloužena Dožínková mše svatá, následně se pak krojovaní i všichni hosté přesunou do zámecké
zahrady. Tam už bude čekat bohaté občerstvení, hudební a další kulturní program, přehlídka dechových hudeb i folklorních souborů. Přivítáme imitátora Václava Faltuse nebo
iluzionistu Aleše Krejčího. Vystoupí také mušketýři Green Regimentu Kurovice nebo harmonikář Antonín Adamec. Chybět nebude ani tradiční a oblíbená tombola.
S originálním programem se představí také Malé muzeum kovářství, kam jsou návštěvníci zváni v odpoledních hodinách. Zatímco vloni jsme se vrhli na „velké prádlo“, letos se podíváme zpátky do školních lavic, protože heslem letošního ročníku je: „Dyž sem
chodil do školy, to bévaly časy...“. Na originální program zve Renée Rudolfová, správkyně
muzea: „Děti si vyzkouší psát na tabulky jako za starých časů, připravena je také dobová
scénka, v podkroví kovárny bude výstava fotek škol našeho regionu z 20. století a chybět
nebudou ani ukázky kovářské práce.“
Celým dožínkovým programem nás provede herec Městského divadla Zlín Zdeněk
Julina.
Hana Helsnerová

Chcete si ukovat hřebík?
V Malém muzeu kovářství Holešov máte ještě do konce prázdnin možnost. Kovář
Jakub Ryška rozpaluje výheň vždy v pátek a sobotu (při Dožínkách také v neděli 29. 8.),
půjčí Vám kovářskou zástěru i kladivo. Poradí, jak na to, a prozradí také další zajímavosti
z umění kovářské práce.
Hana Helsnerová

6 | holešovsko

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Prázdninové historické čtení - Láska v historii Holešova (2. část)
Příběh druhý
V minulém čtení jsme psali o vášnivé, bezhlavé
lásce majitele holešovského panství Ladislava Popela
z Lobkovic k mladičké Anně Marii ze Salm-Neuburka,
která přinesla na začátku 17. století holešovským obyvatelům spoustu neštěstí a utrpení. O sto let později se velký příběh lásky do Holešova vrací, tentokrát se ale jedná
o lásku klidnou, o to trvalejší a dodnes přinášející krásu.
Posledním majitelem holešovského panství z rodu
Rottalů se v roce 1717 stává dvacetišestiletý František Antonín. Panství, které zdědil po svém otci, Janu
Zikmundovi z Rottalu, je opravdu obrovské. I když
jsou Rottalové „pouze“ svobodnými pány – tedy stojí
ve šlechtické hierarchii pod hrabaty, je jejich majetek
díky odkazu prvního Rottala na Holešově, Jana z Rottalu, „zlého Rottala“, vpravdě knížecí – kromě hlavního
panství Holešov k němu patří rozsáhlá panství s městy
Bystřice pod Hostýnem, Napajedla, Kvasice, ale i menší
panství Prusinovice, Dřevohostice a řada dalších. František Antonín z Rottalu byl navíc dobrým hospodářem, ostatně správa jeho panství jej zajímala víc, než
v té době mezi šlechtou populární úřednické funkce.
Po krátkém, tříletém období, kdy byl jako mladý muž
hejtmanem hradišťského kraje, což se považovalo
za východisko pro mnohem vyšší hodnosti, na úřednické
a vládní aktivity rezignoval. Byl sice později jmenován
císařským tajným radou a přísedícím zemského soudu,
stejně tak zdědil tradiční rottalovskou hodnost nejvyššího komorníka stříbra ve Štýrsku, ale to byly vesměs jen
formální tituly. Jeho prestiži ale jistě pomohlo povýšení
do hraběcího stavu ve čtyřicátých letech 18. století.
Významným předělem jeho života byla svatba
s Marií Cecílií, rozenou hraběnkou z Trauttmansdorfu
v roce 1718. Sňatky šlechticů v té době byly vlastně ob-

chodními transakcemi – spojovala se panství, získávaly
se díky věnům peníze apod. Nemáme důvod si myslet,
že v případě Františka Antonína a Marie Cecilie tomu
bylo jinak. Ale na svou dobu vzdělaná, mimořádně
uměnímilovná a současně zbožná Marie Cecílie zřejmě
Františku Antonínovi učarovala. Nezachovaly se nám bohužel záznamy třeba ve formě soukromé korespondence
mezi manželi, ale o velkém citu a vzájemné úctě svědčí
umělecké památky. Zatímco předchůdci a následovníci
Františka Antonína z Rottalu umísťovali na různé stavby
pouze své osobní erby, František Antonín vždycky nechává vytvořit buď svůj a manželčin erb, nebo tzv. alianční
erb – spojení obou erbů. V zámecké kapli, na stropě sala
terreny v holešovském zámku, nad bočními oltáři ve farním kostele vidíme vedle erbu Rottalů (jednoduchého
kříže) i erb Trauttmansdorfů (bílo-červené geometrické
tvary s růžičkou uprostřed). Rovněž bohatý kulturní život
na holešovském zámku, kde působila zámecká kapela,
jezdila sem italská opera z Brna a i sami členové hraběcí
rodiny účinkovali v divadelních představeních, vyplýval
z přání paní hraběnky, které její manžel ochotně a rád
vyplňoval. Milující manželé spolu měli čtyři děti. Dcery
Marie Amálie Anna, Marie Maxmiliána a Marie Anna
se dožily dospělého věku a provdaly se za významné
šlechtice. Vytoužený syn Ferdinand Josef, narozený
v roce 1722, se ale nedožil dospělého věku. V roce 1743,
po dvaceti pěti letech manželství, Marie Cecilie umírá.
František Antonín, hrabě z Rottalu má padesát dva let.
Je posledním žijícím mužským příslušníkem slavného,
bohatého a mocného rodu. Kdyby se znovu oženil, mohl
by ještě zplodit mužského potomka – dědice rottalovského dominia, který by mohl pomýšlet i na knížecí
hodnost. František Antonín ale místo svatby horečně
připravuje pomník své zesnulé milované manželky.

Shání co nejlepšího umělce – a najde nejvýznamnějšího
evropského sochaře té doby, Gottfrieda Fritsche. Ten sice
právě uzavřel smlouvu na sochařskou výzdobu obrovského poutního chrámu v Dubu na Moravě, ale František Antonín ho buď přesvědčí, nebo přeplatí a Gottfried
Fritsch se místo toho stěhuje do Holešova a zde spolu
s panem hrabětem buduje neskutečně nádhernou výtvarnou pohádku – smuteční Černou kapli vedle farního
kostela nad obnovenou kryptou, ve které spočívá hraběnka Marie Cecílie a která čeká i na jejího manžela. Láska
až za hrob. Mimo jiných úžasných prvků vytváří Gottfried
Fritsch v Černé kapli oltář Krista v zahradě Getsemanské
– první rokokovou plastiku u nás, ztvárnění melancholie
a smutku nad odchodem milované bytosti. Černá kaple
je dokončena v roce 1748, pět let po hraběnčině smrti.
František Antonín hrabě z Rottalu se ještě na sklonku svého života ožení s rodinnou přítelkyní, vdovou Marií
Terezií, hraběnkou z Wienern – ale to se už jedná spíše
o rozumové spojení dvou starších opuštěných osob, děti
už z tohoto svazku vzejít nemohou.
Protože hrabě z Rottalu nezanechal dědice, jeho
obrovské dominium se po jeho smrti dělí na čtyři díly,
z nichž tři dostávají tři dcery a jeden jeho druhá žena.
V historii neplatí „co by kdyby“, ale možná pokud by se
František Antonín po smrti Marie Cecilie rychle oženil
a zplodil mužského potomka, mohl by Holešov být po
dlouhá staletí centrem obrovského panství a mohlo by
se z něj stát velké, významné město. Ale to nemůžeme
vědět. V každém případě můžeme stále obdivovat nádhernou Černou kapli, pohádkovou oslavu jedné velké,
nezištné a hluboké lásky.
Ale historii našeho města ovlivnil ještě jeden hluboký
milostný vztah – o tom ale příště, ve čtení poprázdninovém.
Karel Bartošek

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
7. díl: Dámský toaletní kufřík, stoleté dámské tajemství
Dnes když cestujeme, sbalíme všechny hygienické
věci do kosmetické tašky. Tuby či krabičky s kosmetickými potřebami jsou vesměs z plastiku, s potištěnou
pestrobarevnou reklamou výrobce. Avšak není to až
tak dávno, co i tyto drobnosti každodenní potřeby měly
svoje kouzlo. Ve sbírkách našeho muzea se skrývá zprvu
nenápadný kufřík, který po otevření odhalí tajemství
krásy dam z přelomu 19. a 20. století.
Tento cestovní toaletní kufřík (necesér) se do
Městského muzea Holešov dostal z přílepského zámku.
S velkou pravděpodobností mohl patřit některé dámě
z rodu Seilernů. To však prozatím nelze potvrdit. Dózy
a pudřenky jsou ze skla, jejich víčka ze stříbra, do kterého je vryt monogram. I přes to, že v toaletním kufříku
nejsou zachovány všechny předměty, je to tichý svědek
minulých časů.
Renée Rudolfová
Foto Dana Podhajská
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Ohlédnutí za hlavními body Festivalu židovské kultury
Není snadné z celého programu festivalu vypíchnout
jen to nejdůležitější nebo nejzajímavější, protože je to
věc velice subjektivní. Jsem ovšem přesvědčena o tom,
že něco tak velkého, jako je odborný populárně-naučný
seminář s názvem Židé a Morava, si tento prostor jistě
zaslouží. Město Holešov totiž takovou konferenci hostilo
poprvé a s touto výzvou se velice dobře vypořádalo.
Šlo o vyváženou kombinaci informací, které byly
určeny jak pro odborníky, tak i pro laickou veřejnost. A to
nejen způsobem prezentace ale i výběrem témat. Hluboká
zamyšlení střídala fakta, na řadu přišla i praktická využití
znalostí nebo autorská čtení z nově vydaných publikací.
Po úvodním slovu starosty města Rudolfa Seiferta
vystoupil se zamyšlením se nad osobností rabína Šacha
vrchní zemský rabín E. K. Sidon. K Šachovi se vázal také
interaktivní vstup doktora Daniela Soukupa a jeho svou
studentek. Vyslechli jsme si autorské čtení překladatele
Martina Stehlíka a Vratislava Brázdila, kteří představili

novou publikaci Dcera rabína a krále. Mimo jiné jsme
byli obeznámeni se souvislostmi protižidovských pogromů, mohli jsme nahlédnout do životního příběhu
rodiny Ehrlichovy, mluvilo se o vypálení Nové synagogy
i o holešovských domech, které dřivé patřily židovskému
obyvatelstvu. Díky fotografiím, zajímavému pojetí i rétorickým schopnostem všech řečníků věříme, že si každý
z posluchačů odnesl obohacující prožitek a v lepším případě mnoho nových znalostí a upřesnění.
Na seminář pak navazovala série odborných přednášek na hradě Kurovice. Znovu jsme si mohli prohlédnout
objevené hebrejské nápisy a poslechnout si odborné
názory na ně, přednášky se pak zabývaly historií a stavebním vývojem samotného objektu a nechyběla ani
komentovaná prohlídka panského sídla.
Velmi potěšující byla hojná účast posluchačů na
obou částech semináře. Jde o jistý příslib do budoucna.
Hana Helsnerová

Byly představeny nové publikace

Dům lásky - dokument
o Šachově synagoze
Nezvyklá byla nepřítomnost dnes již tradičního hosta
Festivalu židovské kultury Achaba Haidlera. Mnohým jeho
osobitý projev velmi chyběl a dotazovali se, zda a kdy dorazí. Dorazil, nikoliv fyzicky, ale prostřednictvím nového dokumentu o Šachově synagoze, který byl dotvořen těsně před
festivalem. Účastníci festivalové filmotéky si tak mohli užít
světovou premiéru tohoto netradičního pojetí prohlídky Šachovy synagogy. Divák by ovšem neměl očekávat seznamy
letopočtů a historických mezníků, ale spíše hledání souvislostí a nacházení odpovědí. Naši průvodci – Achab Haidler
a Vratislav Brázdil nám obojí nabídli plnými náručemi. Dokument najdete na youtube nebo si jej pusťte skrze QR kód.
Hana Helsnerová
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Až pohádkově dobrodružný děj nás vtáhne do nebezpečných souvislostí střední Evropy 17. století a nechá čtenářům obeznámeným s velkým holešovským učencem
i těm zcela novým zjistit nové souvislosti a poskytne jim
zajímavý a poutavý příběh. Obě knihy jsou v prodeji na
Městském úřadě nebo v Městském informačním centru.
Hana Helsnerová

w

Město Holešov vydalo a při konání Festivalu židovské
kultury představilo dvě na první pohled různorodé publikace. Ovšem pojí je jedno, a sice osobnost rabína Šacha,
jehož 400. výročí narození si právě letos připomínáme.
První z nich je Druš jakar, publikace Šachova komentáře
ke Kama maalot - textu sepsaného zcela prokazatelně
přímo v Holešově v roce 1661. Komentovaný překlad je
dílem Jaroslava Achaba Haidlera. Publikaci představil
Karel Bartošek, který má na jejím vzniku obrovskou zásluhu. Zcela první vydání pak předal do rukou vrchního
zemského rabína Sidona, který neskrýval obrovské potěšení. Druhou publikací je pak Dcera rabína a krále, kterou
z anglického originálu Marcuse Lehmana „The Adopted
Princess“ přeložil Martin Stehlík a předmluvou doplnil
Vratislav Brázdil. Na pozadí dramatického příběhu útěku
rabína Šabseho Kohena a jeho dcerky Ester z područí brutálních kozáckých nájezdníků se prolíná židovská symbolika se zajímavými reáliemi života slavného rabína.

olesovt

v.

Výročí vypálení Nové synagogy
„V noci na 24. července 1941, po půlnoci, pokusili se
neznámí pachatelé zapáliti židovskou synagogu v Holešově.“ píše se v hlášení, které okresnímu úřadu poslali téhož
dne četníci. Hlášení dále popisuje, jak člen hasičského
sboru František Bartoník a městský strážník Ferdinand
Jiříček oheň v zárodku uhasili. Jenže již 12. srpna museli četníci psát další hlášení, tentokrát smutnější: „v noci
11. srpna 1941 asi 23 hod. zapálili dosud nezjištění pachatelé židovskou synagogu v Holešově, která shořela
až na zděné stěny.“ Kdo byli ti vytrvalí žháři, četníci ani
tentokrát neuvedli; v obou případech totiž museli vyšetřování postoupit gestapu ve Zlíně, které pochopitelně nemělo zájem předat viníka do rukou spravedlnosti. I když
jejich identitu pravděpodobně znalo: lidé v Holešově si
totiž vyprávěli, že synagogu zapálili místní „vlajkaři“, čeští
fašisté, kteří mimo jiné sloužili gestapu jako udavači. Až
po válce se jednomu z nich podařilo dokázat, že nakoupil
plechovky s benzínem, které se pak našly na místě činu.
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Vypálení Nové synagogy (a její úplné zbourání na
jaře následujícího roku) však neznamenalo jen to, že Holešov přišel o krásnou kulturní památku. Pozdější generace Holešováků dokázaly vzpomínku na tuto traumatickou
událost přetavit ve významný kulturní počin: připomínka
60. výročí vypálení synagogy v roce 2001 stála na počátku
každoročního Festivalu židovské kultury; 70. výročí zbourání synagogy v roce 2012 dalo vzniknout výstavě, kterou je možné v těchto dnech opět zhlédnout v arkádách
holešovského zámku. V předvečer letošního 80. výročí
se v zámku konal populárně naučný seminář „Židé a Morava“. Osud Nové synagogy zachytilo perem či štětcem
také několik umělců, kteří se v Holešově narodili nebo
zde měli své kořeny. Více informací k výročí Nové synagogy bude ve sborníku příspěvků ze zmíněného semináře.
Jan Machala

Zapálení Nové synagogy na jednom ze svých obrazů zachytil také Walter Stamberger (1921–1997), spisovatel
a malíř (výřez obrazu „Masopust“ uloženého v Severočeské
galerii výtvarného umění v Litoměřicích)

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Dagmar Mašková – Brno
Zdeněk Sikora – Brno

Iveta Reimerová – Zlín
Ondřej Gabrhelík – Zlín

Kamila Strachotová – Količín
Jiří Murín - Holešov

Helena Mrňková – Holešov
Jan Rutar – Hustopeče nad Bečvou

Anna Smolková – Podhradní Lhota
Roman Skýpala – Bystřice pod Hostýnem

Kateřina Dočkalová – Bořenovice
Petr Tichý – Holešov

Jana Hubená – Holešov
Samuel Gočaltovský – Holešov

Tereza Lišková – Holešov
Roman Hradil – Holešov

Jarmila Vybíralová – Prusinovice
Josef Sklenář – Prusinovice

Lucie Hrubanová – Bystřice pod Hostýnem
Július Mesároš – Bystřice pod Hostýnem

Zuzana Němečková – Žeranovice
Radomír Kadlčák- Žeranovice

Lucie Cápíková – Rymice
Ondřej Haťapka – Brno

ÚMRTÍ
Vladimír Macfelda – Holešov
Marta Šišáková – Holešov
Jaroslav Kratochvíl – Holešov
Ludmila Pavlíková – Holešov
Robert Olšák – Holešov, č. Žopy
Karel Kotouček – Holešov
František Kukula – Holešov
Josef Gašpar – Holešov
Jarmila Sotolářová – Holešov
Marcela Vašíková – Holešov
Božena Macháčková – Holešov
Zpracovala: Jarmila Medková, matrikářka

VÝROČÍ - ZÁŘÍ
3. 9. 1951

6. 9. 2001

10. 9. 1986

16. 9. 1961
17. 9. 1856

23. 9. 1981

30. 9. 1941

se narodil v Kyjově ZAPLETAL, Zdeněk, spisovatel a scenárista. Vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě, pracoval jako lékárník v Holešově. První kniha (Před vyplutím) mu vyšla v roce 1980. Díky velmi úspěšné próze Půlnoční běžci (1986) se začal živit jako spisovatel. Později pracoval v nakladatelství, rozhlase a televizi. Od roku 2000
působí výhradně jako scenárista (např. Kobova garáž; Comeback; Ženy, které nenávidí muže; Pálava).– 70. výročí narození
zemřel DANĚK, František, povoláním holič, za protektorátu začal hrát v hotelu Přerov v Holešově. Zahrál si přes 150 rolí, charakterních i komických. Poslední byla ve hře Veselé
paničky windsorské. Zapracoval se také do funkce vlásenkáře a maskéra herců, podílel se i na režii a úpravách her. Je nositelem Zlatého odznaku J. K. Tyla. (* 1927 Užhorod)
– 20. výročí úmrtí
zemřelv Brně HADRAVSKÝ Adolf, archivář. Vyučen drogistou, pracoval jako soudní kancelářský praktikant Okresního soudu v Holešově, Krajského soudu v Uherském Hradišti,
Okresního soudu v Uherském Brodě, později jako účetní v Holešově (naposledy u Čsl. stavebních závodů). V letech byl 1962–1974 samostatným archivářem Okresního archivu
Kroměříž se sídlem v Holešově. Působil v holešovských kapelách a symfonických tělesech, v nichž hrál na housle. Se Stanislavem Bártkem napsal Archiv města Holešova
1851–1945. (*16. 7. 1908 Mohelnice) – 35. výročí úmrtí
narozen MACHÁLEK, Libor, MUDr., pocházel z Holešova, absolvent holešovského gymnázia. Dlouholetý pracovník Ústavu normální anatomie LF v Olomouci, anatom a pedagog. († 7. 6. 2014 Olomouc) – 60. výročí narození
narozen KLABUSAY, Lambert, litograf a tiskař, v Holešově si otevřel knihkupectví a soustředil kolem sebe kulturní dění města, které sám podněcoval. Vystudoval reálku
u piaristů v Kroměříži, vyučil se litografem ve Vídni. V roce 1881 zřídil v Holešově malou ruční tiskárnu na Palackého třídě, svůj podnik rozšířil a roku 1891 přemístil do obecního
domu na náměstí (dnes č. 10 na nám Dr. E. Beneše) a později jej doplňuje litografickým závodem. Tiskárna získala proslulost v celé rakousko-uherské monarchii. Od roku 1907
se věnoval pouze litografii. Byl v kontaktu s řadou našich předních malířů – Adolfem Kašparem, Jožou Uprkou, Františkem Ondrúškem, ad. V závodě se tiskly kromě reprodukcí
obrazů, reklamy, vignety, etikety na zboží, cenné papíry, mapy atd. Výrazná osobnost kulturního a veřejného života Holešova. Měl své knihkupectví na Palackého třídě do
roku 1901. Od roku 1897 vydával Řemeslnicko-živnostenské listy. Byl místopředsedou výstavního výboru Krajinské hanácko-valašské výstavy, konané v Holešově roku 1914.
(† 29. 9. 1921 v Holešově) – 165. výročí narození a 100. výročí úmrtí
zemřela MAJETIČOVÁ Libuše, propagátorka historie Holešova a okolí. Maturovala v roce 1939 na holešovském reálném gymnáziu. Pracovala nejprve jako kancelářská síla,
pak byla telefonistkou v Kolíně a v Holešově. Za války pomáhala partyzánské brigádě Jana Žižky. Za svou činnost obdržela v roce 1946 Československou vojenskou medaili II.
stupně. Po válce byla referentkou PaM a následně strojvedoucí u Českých drah. Po získání odborné kvalifikace se stala ředitelkou Městské knihovny v Holešově. Uskutečnila
řadu přednášek o pověstech Holešova a okolí. Podílela se na oslavách 700. let města Holešova, byla členkou kulturní a památkové komise. Jako herečka Divadla 6. května
v Holešově vytvořila mnoho úspěšných rolí. (*29. 7. 1920 Holešov) – 40. výročí úmrtí
byl v Brně popraven GROH Vladimír, PhDr., docent řeckých a římských dějin na Karlově univerzitě v Praze, od r. 1926 profesor univerzity v Brně, v letech 1915–1916 působil
na holešovském gymnáziu jako výpomocný profesor. Spolupracovník časopisů BolletinodellaCommissione per l´Archeologicacommunale di Roma; Časopis Matice moravské;
Česká věda; Listy Filologické; Obzor prehistorický; Rendicontidella Roma Accademia di Archeologia. Podílel se na zpracování mnoha hesel do Ottova slovníku naučného nové
doby. Jeho dílo, psané česky i italsky, obsáhlo 170 větších i menších prací. Založil populárně vědecký časopis Věda a život. K jeho holešovským přátelům patřil R. Janovský,
L. Jaroš, F. Soják či F. Stelzig. Společně s nimi se zasloužil o zřízení Hanácko-valašského krajinského muzea v Holešově. Od začátku okupace byl jako člen předsednictva Československé obce sokolské zapojen v sokolském odboji a zároveň udržoval úzké kontakty s vojenskou organizací Obrana národa i s Politickým ústředím. Po zradě ve vedení
ilegálního hnutí byl gestapem zatčen a 30. září 1941 zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. Na jeho památku je pojmenována jeho jménem ulice v Holešově a instalována
pamětní deska. (*26. 1. 1895) – 80. výročí úmrtí

Holešovská 50 rusavskými kotáry na kole i pěšky
Klub českých turistů v Holešově spolu s turistickým
oddílem mládeže TOM Medvědí stopa Holešov oznamují svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,
že v sobotu dne 11. září 2021 pořádají za podpory
TJ Sokol Holešov, MÚ Holešov, OZP – oborové zdravotní
pojišťovny a firmy JACOM s.r.o. Holešov 52. ročník „Holešovské 50ky rusavskými kotáry na kole i pěšky“.

Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po
silnici a 50 km terénem (z valné části proti a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody
na 50, 35, 25 a 10 km. Start pochodů je mezi 07,00-13,00
hodin od budovy holešovského kina, kde bude také cíl
pochodů. Od 50. ročníku je také zařazen pochod na 18
km se startem z Hostýna od 09,00 do 11,30 a s cílem

v Holešově. Cykloturisté mají start od 09,00 do 13,00
hod. Pořadatelé upozorňují, že se nejedná o závod,
ale nýbrž o procházku nebo projížďku za účelem kochání
se krásami Hostýnských vrchů.
Informace: Ing.František Hostaša, tel.: 604/465
413, e-mail: f.hostasa@email.cz
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Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen očima dvou autorit
Seminář Židé a Morava, který proběhl v rámci Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2021 v sala
terreně holešovského zámku a následně v prostorách
panského sídla v Kurovicích, se samozřejmě zabýval především hlavním tématem festivalu „Čas mudrců a pronásledování - od rabína Šacha k translokaci“. Významné
místo zde měla připomínka 400. výročí narození nejvýznamnějšího holešovského Žida, rabína Šabtaje haKohena, zvaného Šach. Kromě jiných přednášejících se
Šachem a jeho dílem zabýval ve svém příspěvku vrchní
zemský rabín Karol Efraim Sidon a rovněž skupina studentek Univerzity Palackého v Olomouci, vedená Danielem Soukupem z Centra judaistických studií.
Rabín Sidon krátce zhodnotil Šachův život. Samozřejmě centrem jeho pozornosti bylo vydání Šachova
komentáře k Šulchan aruchu Josefa Kara, který Šach
nazval Siftej kohen (Knězovy rty). Tento název vzal
z věty proroka Malachiho 2,7: „Protože knězovy rty
budou strážci poznání a z jeho úst si budou žádat Tóru,
poněvadž je poslem Hospodina zástupů“. Komentář
Siftej kohen (zkráceně ŠaCH – přezdívka rabína Šabtaj
ha-Kohena tedy vznikla ze zkratky tohoto jeho zásadního díla) vyšel v roce 1646. Ještě téhož roku vyšel k Siftej kohen kritický komentář staršího rabína a známého
poseka Davida Haleviho Segala- Turej zahav (zkráceně
TaZ), Zlaté řádky, na který Šach reagoval polemickými
Stříbrnými tečkami (Nekudotkesef).V obou případech

citovali autoři z jednoho těžce pochopitelného verše
Písně písní, kde král Šlomo přirovnává Šulamit ke klisně
egyptského faraona. Její milý obdivuje právě ty zlaté
řady – řádky (plíšků) na její šíji, do nichž chce její milý
udělat stříbrné tečky. Jakoby tím obě halachické autority své doby chtěly říci, že jejich polemika je oslavou
Tóry. Oba podkomentáře (Zlaté řádky i Stříbrné tečky)
provázejí vydání Šulchan aruchu se Siftej kohen dodnes.
Na závěr svého vystoupení citoval pro přiblížení Šachova způsobu halachické argumentace židovských učenců
v 17. století rabín Sidon část Šachova Siftej kohen. Popisuje se zde, že druhý desátek třetího a šestého roku
se nazývá maaser ani (desátek chudému). Všichni Židé
mají dávat desátek chudým. Tento desátek se má dávat
dokonce i bezvěrcům. Velký rozdíl ale spočívá v tom,
že pokud si chudí berou desátek na poli, patří jim, mohou si sami rozhodovat, co s ním udělají a mohou se najíst do sytosti. Pokud ale dárce donese desátek domů, už
je v jeho pravomoci rozdělovat jej podle svého uvážení
a obdarovaní se nemusí nasytit – pokud jim hospodář
dá desátek „velikosti olivy“, protože je sám chudý a má
málo, musí jim to stačit. Šach pak rozebírá řadu velmi
složitých detailů a možností, jakým způsobem a komu
desátek rozdělovat a jaké (a zda vůbec) jsou zásluhy
toho, kdo desátek dává.
Studentky Centra judaistických studií Kamila Cmolová a Tereza Kautská pak dokonce provedly praktické

Studentky Centra judaistických studií Kamila Cmolová a Tereza Kautská spolu s doktorem Danielem Soukupem

ověření jednoho Šachova tvrzení. Šach se mimo jiné zabýval židovskými svatebními smlouvami tzv. ketubami.
Tato manželská smlouva se podepisuje v přítomnosti
dvou svědků na konci svatebního obřadu, poté si ji odnáší nevěsta a uchovává po zbytek života nebo případného
rozvodu, který judaismus povoluje.Ketubamimo řadu
jiných bodů stanovuje, jak bude zajištěna žena v případě
rozvodu, nebo náhlého úmrtí manžela. O konkrétní částce se můžeme dočíst v mišně, v oddílu Našim, v traktátu
Ketubot. V případě panny se jedná o částku 200 zuzim.
Pokud žena v době svatby už pannou není (může být
rozvedená, vdova, anebo konvertitka), vyplácí ji muž po
rozvodu zuzim 100. Zuzim byly židovské stříbrné mince
používané v Izraeli během 2. a 3. století. Hodnota jednoho zuz se rovná přibližné hodnotě 4 šekelů. Tady nastává problém, protože v dnešní době je velice náročné
určit přesnou hodnotu zuz i šekelu. Není jednoznačné,
o které mince se jedná a kolik přesně vážily. Dokonce
sám Šach se k tomuto tématu vyjádřil ve svém komentáři k Šulchan Aruchu– Siftej Kohen a to tím způsobem,
že se snažil vypočítat váhu jednoho šekelu za pomocí zrn
ječmene. Šach píše: „…a tak jsem zvážil, když jsem byl
v zemi Moravské, 384 středně velkých zrn ječmene, protože (jedna) SELA jsou 4 DINÁRY a (jeden) DINÁR je 6 MINCÍ
a (jedna) MINCE je 16 (ZRN) ječmene, což je 32 HALÉŘŮ,
které mají cenu 384 ZRN ječmene, blízko hmotnosti (skoro
stejná váha jako) 1 LOTU moravsko-vídeňského, ta samá
hodnota jednoho LOTU má váhu/hodnotu 5 uherských
zlatých, přičemž chybí do hodnoty jedna desetina z LOTU,
podle kterého jsem velmi pečlivě vážil.“ Přitom Šachem
používaný výraz SELA je synonymem šekelu. A tak studentky judaistiky provedly experiment, ve kterém zvážily 384 zrn ječmene a to jak loupaného, tak neloupaného,
přičemž došly ke stejné hmotnosti a to 16 gramů, což je
váha jednoho šekelu, přirozeně ve stříbře. No a pomocí
prostého násobení došly studentky k tomu, že ketuba
(svatební smlouva) zajišťovala nevěstě – panně v případě rozvodu či náhlého ovdovění cca 800 gramů stříbra
a ne-panně 400 gramů stříbra „odstupného“. Tak se nádherně propojila zvídavost experimentátora rabína Šacha
ze 17. století se zvídavostí studentek století jednadvacátého. Tolik jen malá ochutnávka referátů na semináři,
jejichž zásadní část vyjde v nejbližší době ve sborníku
k Šachovu výročí.
Karel Bartošek

Pamětní mince k letošním výročím knihovny a Šacha
Město Holešov si letos připomíná tři významná výročí - první je 400. výročí narození rabína Šacha, druhé
je 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově
a třetí 100. výročí vzniku Masarykovy veřejné knihovny
a čítárny v Holešově. K výročím si můžete zakoupit nebo
osobně vyrazit pamětní mince.
Minci s rabínem Šachem koupíte v Šachově synagoze a v Městském informačním centru Holešov. Do
22. srpna je v synagoze k dispozici také raznice. Pokud
si u průvodce koupíte polotovar mince, můžete si letošní
znak výročí sami vyrazit.

10 | holešovsko

Minci k výročí knihovny a současně čtenářského
spolku koupíte v knihovně a taktéž v informačním centru. Od 25. srpna ovšem bude v dětském oddělení k dispozici také raznice. I zde si tedy můžete vyrazit vlastní
minci k výročím knihovny. Raznice bude do knihovny
umístěna u příležitosti začínajících oslav - 25. srpna
se koná křest nové knihy „Holešovské pověsti“ vydané
u příležitosti zmíněných oslav. (dap)
Foto Dana Podhajská
Cena obou mincí ať již vyražených nebo jen polotovarů k ražbě je 20 Kč.

www.holesov.cz

POZVÁNKY

Dvě představení pražských divadel
za sebou
Městské kulturní středisko zve veřejnost na dvě komedie pražských herců, které jsou
plánovány na konec srpna a začátek září.
22. srpna v 19 hodin vystoupí na nádvoří Bořek Slezáček, Eva Decastelo a další
v situační komedii Můžu k tobě. V případě deště se představení přesune do kina Svět. Vstupenky stojí 420 Kč. 10. září se můžete těšit na Veroniku Freimanovou a Rudolfa Hrušínského ml. v komedii Bosé nohy v parku. Divadlo začne v 19 hodin v kině Svět, cena je 490 Kč.
Vstupenky koupíte v předprodeji MIC Holešov nebo on-line na www.holesov.info.
Obě představení patří do Divadelního předplatné 2021 a spolu s komedií Domácí
štěstí, které se koná 12. listopadu, je koupíte za zvýhodněných 1090 Kč.
Všechna zmíněná divadla jsou přeložena z loňského roku a jedná se o náhradní termíny. (dap)

Židovské tradice a zvyky. Do 30. srpna si v obřadní síni židovského hřbitova můžete
prohlédnout výstavu, která seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na
území Čech a Moravy. Výstava je otevřena na vyžádání u průvodce v Šachově synagoze,
kontakt pan Brázdil 573 397 822 nebo 603 796 411. (dap) foto Dana Podhajská
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V Holešově bude vystavovat fotograf Jindřich Štreit
Významný český fotograf Jindřich Štreit bude mít
v Holešově výstavu. Od 17. září budou jeho fotografie
z cyklů o národnostních menšinách vystaveny v sálech
zámku. Jedná se o největší výstavu k autorovým 75. narozeninám, která se v Česku koná. Představí fotografie,
které Štreit zatím nikde nevystavil.
Romové, Ukrajinci, Mongolové a Vietnamci, výběr
z těchto tematických cyklů si mohou návštěvníci zámku prohlédnout. Samotný autor k této kombinaci říká,
že i pro něj je holešovský projekt velkým očekáváním.
V tomto rozsahu a složení fotografie nikdy nevystavoval,
navíc snímky z kolekce Vietnamci a Mongolové ještě
v českých galeriích vystaveny nikdy nebyly.

Sociální tematika, způsoby života a lidé na okraji
společnosti, to jsou Štreitovy základní fotografické inspirace, kterým se věnuje celý život. Kdysi skalní zastánce černobílého dokumentu dnes již fotografuje barevně
a barevné snímky nabídne i v Holešově. Barevně například nafotil také jeden ze svých nejnovějších cyklů Ze
tmy do světla, který loni před podzimní vlnou kovidu
odprezentoval na Staroměstské radnici v Praze.
„Barva je současná. Kdybych například tyto fotky
udělal černobíle, evokovalo by to šedesátá léta. A já
nechci, aby se to spojovalo s předrevolučním obdobím,“
řekl fotograf. Dodává, že snímky ještě desaturuje, aby
barva nepůsobila na lidské oko křiklavě.

U příležitosti výstavy se 16. září v sala terreně koná setkání s tímto významným českým fotodokumentaristou. Jindřich Štreit bude v komponovaném pořadu hudby a mluveného slova „Zastavit čas“ hovořit o svých
fotografiích. Autorovy postřehy nad promítanými fotografiemi proloží hudbou olomoucký písničkář Nosláva
a prostor bude také na dotazy publika. K prodeji bude také stejnojmenná kniha a CD k pořadu. Akce začíná
v 19 hodin.

Translokační plány židovských obydlí
v 18. století
Výstava je volně přístupná v arkádách zámku až
do 30. listopadu. Do Holešova ji zapůjčil Národní archív
Praha. Expozice je výsledkem rozsáhlého badatelského
zkoumání, které zmapovalo snahu o oddělení a přemístění židovského obyvatelstva od křesťanů dané reskriptem Karla IV.
K výstavě si v Holešově můžete také zakoupit rozsáhlou publikaci „Krajina a urbanismus na rukopisných
plánech z 18. století Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728“. Knihu
nabízí Městské informační centrum a Městská knihovna
Holešov za 765,-. (dap)
foto Dana Podhajská
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Jindřich Štreit žije v Sovinci na Bruntálsku, fotografování se věnuje od 70. lete a má za sebou stovky výstav.
Do povědomí lidí vstoupil snímky se silným sociálním
akcentem, za něž byl také před rokem 1989 vězněný.
Již několik desítek let učí na Institutu tvůrčí fotografie
v Opavě. Současně spolupracuje také se Slezskou univerzitou a Slezským muzeem v Opavě. Právě jedna z fakult
opavské univerzity poptávala po českých fotografech
zpracování témat migrace a vztahů Čechů k menšinám
a Jindřich Štreit se velmi rád zapojil. Výsledek si můžete
prohlédnout až do 7. listopadu. Výstava bude otevřena
denně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
Dana Podhajská

Druhá muzejní noc
v tomto létě na zámku
v Holešově
Druhé mimořádné večerní prohlídky s kostýmovanými průvodci s podtitulem Výprava do hlubin času se
konají 28. srpna. Návštěvníci se podívají nejen do prostor, kudy se běžně neprovází, ale nahlédnou také do
dávné minulosti skryté pod povrchem holešovského
barokního zámku ze 17. století.
Prohlídkový okruh povede ve dvou variantách – základní a rozšířené. Základní okruh nabídne sklepy a příkop a rozšířený sklepy, příkop a barokní mostek. Začátky
základních prohlídek budou v 17.30 hodin a další budou
následovat vždy po hodině. Poslední prohlídka bude
ve 22.30 hodin. Začátky rozšířených prohlídek budou
v 16.30 a 16.45 hodin.
Na oba okruhy je nutné se předem rezervovat v MIC
Holešov osobně nebo telefonicky 571 160 890. Maximální počet lidí na prohlídku je deset. Cena základního okruhu je 50 Kč, cena rozšířeného okruhu 150 Kč za
osobu. Provedou vás Karel Bartošek, Jan Machala a Leoš
Thomayer. Délka prohlídky asi 40 – 60 minut.
(dap)

www.holesov.cz
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Tajemný Voynichův rukopis, věrnou kopii si prohlédnete na zámku
Plán cesty do vesmíru, herbář zakázaných rostlin
nebo manuál středověkých lázeňských procedur? Co je
vlastně Voynichův rukopis? Kryptografové americké rozvědky, programátoři, jazykovědci ani amatérští badatelé… nikomu z nich se prozatím nepodařilo rozluštit šest
set let starý manuskript. Můžeme si jej alespoň prohlédnout a stojí to za to. Unikátní kopii vystavuje holešovský
zámek do 29. srpna.
Dvě stě čtyřicet stran rukopisu psaných husím brkem a inkoustem pěti barev na pergamen je psaný neznámým písmem v neznámém jazyce a nepochopitelné
jsou i ilustrace. Má 35 tisíc slov, čte se zleva doprava
a písmo tvoří dvacet až třicet písmen. Ale o co vlastně jde
a kdo je autorem? Záhada! Neporadila si ani nejmodernější výpočetní technika.
Kniha je rozdělená na části – botanickou, astrologickou, balneologickou, kosmologickou a farmaceutickou. Je plná podivných kreseb a popisů, pro které nemáme vysvětlení…
Tak například co znamenají bizarní umělé vodní
nádrže, složitě propojené a doplněné zvláštními technickými prvky připomínajícími tělesné orgány s tepnami
a žílami? Přitom všude jen nahé ženy, často těhotné...
Vysvětlení by mohlo být možná velmi prosté…
byliny, astrologie, těhotenství, bazény a recepty v době,
kdy se medicína pohybovala na hranici legality a údajné
čarodějnice se upalovaly, bylo pro ženy toužící po početí
velmi ožehavým tématem. Otěhotnět bylo přece pouze
v rukou božích a obavy ze svaté inkvizice by mohly vysvětlovat, proč je rukopis psaný tajným jazykem.
Nebo co znamenají obrázky prapodivných rostlin, které
neexistují? Jedno z možných vysvětlení je, že se jedná
o záměrné šifry zapovězených rostlin, jejichž názvy
se ve středověku nesměly ani vyslovit, natož nakreslit.
Objevitel spisu Wilfrid Michael Voynich věřil, že je
to dílo středověkého filozofa Rogera Bacona, jenž experimentoval s optickými jevy. Mohl by to být ale také
rudolfinský alchymista Edward Kelley. Naivní obrázky
vedou i k teorii, že knihu v dětství nakreslil geniální
Leonardo da Vinci, který do spisu zašifroval datum svého narození - v horoskopu Skopce je zakresleno patnáct
žen držících hvězdy, symboly zrození. Da Vinci se narodil
15. dubna 1452.
Tyto teorie v roce 2009 rozmetaly výsledky metody
radiokarbonového datování, které téměř se stoprocentní jistotou ustanovily vznikl spisu v rozmezí let 1404
a 1438. Bacon byl více než sto let po smrti a další dva
údajní autoři se ještě nenarodili. Zdálo by se tedy, že je
ve věci aspoň trochu „jasněji“. Bohužel ale přišly další výzkumné metody a opět bylo všechno jinak.
Takzvaná spektrografická analýza potvrdila, že rukopis byl napsán duběnkovým inkoustem, tedy materiálem odpovídajícímu 15. až 16. století.
Vědci zkusili i ultrafialové světlo a přišli s tvrzením,
že na první straně nalezli odstraněný podpis Jakuba
Horčického z Tepence, osobního lékaře císaře Rudolfa II.
a správce jeho botanické zahrady. Ten však žil na přelomu 16. a 17. století.
Světlo do věci nevnesl ani učený německý jezuita
Athanasius Kircher, jehož prostřednictvím se spis pozdě-

ji dostal do vlastnictví Gregoriánské univerzity v Římě.
Úspěšní nebyli ani amatérští badatelé, například Irena
Hanzíková, která tvrdí, že manuskript je soukromým
deníkem tridentského biskupa Jiřího III. z Lichtenštejna. Text je podle ní napsán staročeštinou a zakódován
průběžně se měnící šifrou. Nikdy však neprozradila konkrétní postup dekódování. Na rukopisu si vylámal zuby
i slavný matematik Alan Turing, který prolomil nacistický kód Enigma. Neuspěli ani odborníci z americké Národní bezpečnostní agentury, kteří rukopis v 60. letech
přepsali do strojového kódu a zkusili rozluštit pomocí
softwaru Kerberos.
To je výčet jen některých pokusů a tvrzení, badatelé dál luští záhadné písmo. Vzorce slov podle některých
odpovídají skutečným jazykům. Průměrná délka slov
je přibližně shodná s latinou a angličtinou, struktura
se však podobá spíše jazykům semitským a stopa vede

až do Čech - zdvojené hlásky by mohly být spřežky typické pro staročeštinu, ke které se přiklání také badatel
Karel Dudek. Tvrdí, že podle tahů, sklonu písma a některých znaků je autorem Jiří Hanč z Limuz, osobního lékaře
arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a že jde o lékařskou
alchymistickou knihu kombinovanou s deníkem. Pravdu
ale zatím neznáme…
Jak již bylo zmíněno, spis v roce 1912 objevil Wilfrid Voynich na Gregoriánské univerzitě v Římě. Po jeho
smrti knihu zdědila manželka a nerozluštěné dílo se
nakonec dostalo do trezoru Yaleovy univerzity.
Naprosto věrnou a unikátní kopii Voynichova rukopisu si až do 29. srpna můžete prohlédnout na výstavě
Největší záhady a tajemství světa, která se koná na zámku v Holešově. Je otevřena denně od 9 do 17 hodin.
Dana Podhajská

Letní iluze ještě i v září

Do 19. září si můžete prohlédnout výstavu regionálních autorů, které se koná na holešovském zámku. Letos vystavuje
32 výtvarníků a dva dětské kolektivy ze SVČ Tymy a 1. ZŠ Holešov. K vidění jsou malby, kresby, grafiky, fotografie, kovářská
práce, šperky a malba na hedvabí. (dap)
foto Jana Slovenčíková
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Cenu starosty získal nově vyšlechtěný červený mečík od Bratislavy
Přesně v polovině prázdnin se na zámku konala
mezinárodní výstava mečíků. Jednu z cen pro pěstitele
věnoval také starosta města Rudolf Seifert, vyhrál ji Slovák Aloiz Mikulášek se svými rudými květy.
Nově vyšlechtěná odrůda sice ještě neměla jméno,
při hlasování se však líbila nejvíce. Pohár předala radní
města a dramaturgyně Městského kulturního střediska

Holešov Jana Slovenčíková. "Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože květy byly skutečně nádherné. Nás
nakonec asi nejvíce uchválila ta barva," řekla za město
Holešov radní Jana Slovenčíková.
Aloiz Mikulášek pochází od Bratislavy a do Holešova
přivezl několik desítek květů mečíků. Pěstování těchto

nádherných květin se věnuje již pětatřicet let, vyšlechtit
novou odrůdu mu přitom zabere několik let.
Nejvíce cen posbíral sedmatřicetiletý Petr Šmída
z Přepych u Opočna, absolvent oboru rostlinolékařství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který mečíky
pěstuje od roku 2012 a své odrůdy registruje v americké
mečíkářské asociaci NAGC. Získal šest prvních míst ve velikostních kategoriích a kategoriích semenáčů a k tomu
cenu Grand Champion za nejlepší klas.
Mezinárodní výstava mečíků za účasti Čechů, Slováků a Poláků se na zámku v Holešově konala 31. července
a 1. srpna. Sdružení Gladiris je uspořádalo u příležitosti
55. výročí založení a veřejnosti představilo tisíc odrůd
mečíků, dále lilie a denivky. Současně byli oceněni nejlepší pěstitelé.
Jak návštěvnost výstavy ukázala, květiny jsou téma,
které veřejnost velmi zajímá. V barokním sále holešovského sálu se tato akce nádherně vyjímala a velmi důležitým
doplňujícím prvkem byla také květinová aranžmá, která
vytvořili zahrádkáři z Holešova. Lidé je mohli obdivovat
již před zámkem, na nádvoří, na schodišti, chodbách
a v sále. Zahrádkáři se přípravě vazeb věnovali několik dnů.
Výstava mečíků vznikla ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Holešov.
Dana Podhajská
foto Dana Podhajská
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dodávají Letní škole barokní hudby určité kouzlo a pro
holešovské občany to znamená jedinečnou možnost být
toho součástí.
Vyšvihla se také dětská třída, která byla plně obsazena. Děti předvedly, že barokní hudba může být pro každého. Svým skvělým představením si získaly celé nádvoří holešovského zámku. Studentské koncerty, duchovní
i světské, pak byly nádhernou ochutnávkou toho, co vše
se mladí lidé dokázali během pár dnů naučit a secvičit.
Celý workshop pak vyvrcholil závěrečným koncertem,
a to byla ještě lepší podívaná. Velký sál holešovského
zámku oněměl úžasem nad sílou projevu obrovského
sboru a orchestru i nad výkony jednotlivých sólistů. Člověk ani nemusí být odborníkem a milovníkem staré hudby, aby si takto výjimečné okamžiky dokázal vychutnat.

w

Letos se uskutečnil už 19. ročník tohoto prestižního
mezinárodního hudebního workshopu, jediného svého
druhu v ČR. Je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl zejména z období baroka a je určen mladým hudebním profesionálům z celé Evropy. Je ovšem
určen i novým zájemcům, kteří se mohou vzdělávat ve
dvaceti různých oborech, jejichž vedení se pravidelně
ujímají světové interpretační špičky. Stejně tak tomu
bylo i tentokrát. Specialitou kurzů je společné nastudování některé z velkých kantát, studenti tak mají možnost
si vyzkoušet praktickou výuku, sledovat profesionály
při práci a sami se s nimi postavit na jedno podium.
Je opravdu úžasné vidět podium plné takto nadaných
a světově uznávaných umělců provádět starou hudbu
před plným nadšeným publikem. Právě tyto okamžiky

S

Letní škola barokní hudby oživila dění v Holešově

olesovt

v.

Z celého týdne vznikla také reportáž Holešov TV, kde
se dozvíte, čím je Letní škola barokní hudby tak výjimečná, a proč se frekventantům u nás tak líbí.
Hana Helsnerová

Dětská třída Letní školy barokní hudby
Dětská třída na Letní škole barokní hudby je již
druhým rokem uměleckou spoluprací LŠBH a ZUŠ F. X.
Richtera. V holešovské ZUŠ vznikl pro žáky hudebního
oboru stipendijní program, který jim umožňuje získávat
základy interpretace staré hudby, a to s vedením, uměleckým vlivem a bezprostřední podporou lektorů Letní
školy. V orchestru se uplatnili hráči na kytaru, housle,
zobcovou flétnu a cello. Letos se rozrostla pěvecká část,
a k lektorské spolupráci tak byla přizvána učitelka sólového zpěvu Kateřina Jurášková z holešovské ZUŠ. Třídu,
ve které bylo celkem 19 instrumentalistů a 11 zpěváků
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z ČR, Slovenska, Německa a Francie vedla houslistka Veronika Svačinová z Czech ensemble baroque.
Vyvrcholením výuky byl koncert, který se stává velmi oblíbený, nejen účastníky Letní školy, ale i širokou veřejností, neb je plný nejen hudby, ale především radosti
a emocí. Dětská třída na Letní škole barokní hudby není
jen o společné intenzivní práci, která děti jistě posouvá
v jejich hudebním vzdělávání, ale také místem k navázání přátelství, zlepšení jazykové vybavenosti a především
přátelské místo plné hudby a radosti s ní spojené.
Petr Jurášek

www.holesov.cz
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V Holešově přivítáme chilského velvyslance i chilské hudebníky
Není obvyklé, aby se v Holešově potkali dva velvyslanci z opačných koutů světa. Chilský velvyslanec
v ČR, J. E. Patricio Utreras Díaz a jeho český protějšek
v Santiagu, J. E. Josef Hlobil, velvyslanec ČR v Chile
a v Bolívii společně s předsedou Senátu Parlamentu ČR
p. Milošem Vystrčilem předají na holešovském zámku
prestižní ocenění místní firmě SATTURN HOLEŠOV spol.

s r.o., které uděluje nadace Fundación Imagen de Chile.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastní i další významní
představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Zlínského kraje, města Holešova a Krajské hospodářské
komory ZK.
Cena Magalhãesova průlivu za inovace a objevy
se světovým dopadem bude udělena u příležitosti 500.

Latinskoamerické jazzové nocturno, neděle 5. září
Tuto pozdně letní neděli nás čeká na nádvoří zámku anebo při horším počasí v Drive
Clubu jazz, latina, soul a karibská muzika v podání skvělé americké zpěvačky Lauren Henderson z hispánského prostředí Floridy za doprovodu amerického klavíristy Waltera Fischbachera , Ulf Strickera na bicí a českého kontrabasisty Petera Dvorského. Stejným žánrem,
ale v instrumentálním virtuózním podání se představí fenomenální hráč na šestistrunnou
baskytaru, světoběžník Christian Galvéz, který svůj nástroj povýšil na dominantní sólistickou
exhibici, kterému ovšem sekundují další skvělí muzikanti, všichni hosté z daleké Chile. Christian Galvéz vystupoval s mnoha hvězdami jazzrocku jako Billy Cobhamem, Stanley Clarkem
nebo Chickem Coreou. The Chileanproject natočil koncertní album z mekky jazzu Blue Note
Clubu v New Yorku. Holešovský koncert se uskutečňuje pod záštitou chilského velvyslance
v ČR, a to v souvislosti s významným oceněním firmy SATTURN HOLEŠOV chilskou vládou.
Koncert je prvním z obnoveného festivalu JAZZOVÁ PODIA, jehož 4. ročník Musica Holešov připravuje pro podzimní sezonu. Následujícím koncertem se v neděli17. října představí
americký fenomenální baskytarista Steve Clarke se svým triem.
13. listopadu se pak uskuteční 22. Bluesový podzimek s velkým překvapením pro pamětníky, jímž je legendární FLAMENGO s mnoha hity konce 60. let a svého věhlasného alba,
nejlepšího české beatové historie, Kuřete v hodinkách. Ostrovní bluesrock bude reprezentovat anglický veterán Todd SHARPVILLE.

výročí prvního obeplutí zeměkoule portugalským mořeplavcem Fernão de Magalhãesem. Vítězem této jedinečné ceny za Českou republiku se stala firma SATTURN
HOLEŠOV se svým projektem zaměřeným na životní
prostředí a zadržování vody v krajině. Technologický
projekt „ENCELADUS – systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod“ získal
již řadu ocenění v celostátních soutěžích (např. Inovace
roku 2019 a Vizionář 2019).
www.satturn.cz; www.enceladus.cz

Divadelní studio Viktorka uvádí
První a poslední příležitost vidět v Holešově novou hru Vernisáž, jedná se současně
o premiéru i derniéru inscenace. Hra získala ocenění za kreativní přístup k inscenaci
a probojovala se do celorepublikové soutěže amatérských divadel ve Volyni.
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Letní výzva na 1. ZŠ
Co je to letní výzva? No zkrátka výzva pro odvážné
děti, které stráví o prázdninách týden, nebo některé dokonce i dva týdny, ve škole. Týden plný zábavných úkolů,
her a aktivit prožili i žáci naší 1. Základní školy během
letních prázdnin. Cílem projektu bylo dotažení učiva
uplynulého školního roku a rozvíjení jednotlivých sociálních dovedností. Zkrátka právě toho, co děti v tomto
bláznivém školním roce nestihly.
A co se dá o prázdninách ve škole dělat? Dopoledne
trošku učení a procvičení učiva v různých předmětech.
A odpoledne výlety do přírody, šipkovaná, orientační
závod a závěrečné vodní hrátky s opékáním špekáčků.

Na začátku týdne jsme si říkali: Zkusíme to? Zvládneme to? A na konci můžeme hrdě říct: Zvládli jsme
to !!!! A dokonce jsme se u toho i dobře bavili.
A co o letních kempech řekly děti?
Jak se ti líbil letní kemp?
- Byl skvělý, dobré svačiny, hráli jsme fajn hry.
- Moc jsem si užila, měla jsem super paní učitelku.
- Líbilo se mi všechno a moc mě to bavilo.
- Čekala jsem hodně učení, ale spíš to byla zábava.
- Líbilo se mi to, protože jsem poznala nové kamarády
a viděla své spolužáky.

- Jsem ráda, že jsem tu mohla být, potkala jsem dvě
laskavé, milé, hodné paní učitelky, asistentku a vychovatelku.
- Dobře, bylo to super.
- Bavil mě projekt a svačinka.
- Kemp se mi moc líbil.
Co tě nejvíce bavilo?
- šipkovaná
- procvičování na tabletu,
- stříkání pistolemi,
- super výlety a jídlo,
- opékání špekáčků
- učení a procvičování
- orientační běh
- hrátky v tělocvičně
- svačinky
- lepení Havajských ostrovů
- počítání
Na závěr chceme velmi poděkovat za velkou péči
a perfektní servis Ústřední školní jídelně ve Smetanových sadech, která zajišťovala pro naše děti stravování.
Účastníci letní výzvy na 1. ZŠ

Letní kuchyně v 2. ZŠ

Příběh Květné zahrady
V pondělí 7. 6. se 3. A vydala na dlouho očekávaný
výlet. Moc jsme se na něj všichni těšili, protože to byla
naše první akce mimo školu v letošním školním roce.
Počasí bylo přímo ukázkové a my jsme společně strávili nádherné dopoledne v kroměřížských zahradách.
Nejdříve jsme si prošli zahradu Podzámeckou, potěšili
se se zvířátky a procházkou přes město jsme dorazili až
ke Květné zahradě. Tady jsme se v rámci aktivit MAP zúčastnili vzdělávacího programu „Příběh Květné zahrady“.
Náš průvodce Petr velmi poutavým vyprávěním přiblížil dětem vznik tohoto významného zahradního díla
a poté nás zavedl do jeho samotného „srdce“, do rotundy.
Ta nás všechny uchvátila nejen svým příběhem, ale také

pořadem, který si pro nás pořadatelé akce připravili. Možnost pozorovat Foucaultovo kyvadlo, zařízení k demonstraci zemské rotace, pořízené z iniciativy kroměřížského
gymnaziálního profesora, fyzika a astronoma Františka
Nábělka, byl velkým zážitkem pro všechny zúčastněné.
Jistě stejně velkou pozornost si zasloužilo hraní na zvonečky, hledání exotických zvířat na stěnách rotundy nebo
Čtvero ročních období v podání zvonkohry Koshi.
Do školy jsme se vrátili všichni plní zážitků a nových
informací. Děkujeme za krásný program, který nám téměř uzavírá 3. třídu a už teď se těšíme na další společný
výlet.
Kateřina Krmencová

Se začínajícím létem jsme ve 4. třídě uvařili v naší
nové školní kuchyni výborné pokrmy. Žáci byli velmi
zruční, šikovní a samostatní. Ukázalo se, že většina dětí
tráví čas v kuchyni i doma. Sami si přichystali seznam
ingrediencí, postup přípravy, samotný chod a nakonec
i stolování. Zvolili jsme lehké letní pokrmy – těstovinový salát, zabalenou tortilu a tortilu „na talíř“. Po týmové
práci jsme všechno snědli a s plnými břichy odcházeli
domů. Jídlo bylo výtečné!

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2021
patřila robotům a žákům ZUŠ Holešov
Před sto lety použil Karel Čapek poprvé ve hře
R.U.R. slovo robot, které vzešlo ze slovanského výrazu
pro nucenou práci – robota, a které časem zakotvilo
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v celém světě. Téma robot a umělá inteligence bylo,
mimo jiné i s ohledem na téma letošní generální konference UNESCO, vybráno pro 49. ročník soutěžní výstavy
Lidice. Bylo by zajímavě
vědět, co by tvůrce prvorepublikového humanismu
řekl na dnešní rozličné podoby robotů, jejich použití,
potenciál i úskalí, a stejně
tak, jak by vnímal současný
umělecký pohled mladých
výtvarníků, kteří pracovali

s otázkami co robot (ne)umí, co se děje uvnitř stroje, robot v roce 2121, technologie a etika a další. Do soutěže
bylo zasláno 11 tisíc prací ze 72 států světa od Albánie
po Venezuelu. Nejvyšší ocenění - medaile Lidická růže
získala za holešovskou ZUŠ Nikol Halašková (grafika),
a dále čestné uznání Jiří Nohýl, Stela Ondráčková, Eliška Ondrašíková, Karolína Vedrová a Barbora Zdráhalová
(kombinovaná technika).
Oceněné práce jsou k vidění v Lidické galerii
do 31. ledna 2022.
Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD. , ředitel školy

www.holesov.cz
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Orelský tábor položil základy nového oddílu Juda v Holešově
Ve dnech 26. - 31. července uspořádala jednota Orel
Holešov na svém hřišti příměstský tábor pro děti od 5
do 15 let se sportovním zaměřením. Tábor vedl zkušený
trenér - judista Luboš Jindra. Program byl zaměřen na
pohyb. Kromě atletických dovedností, fotbalu, odbíjené,
košíkové, badmintonu, nohejbalu, to bylo pochopitelně
judo, gymnastika, praktická sebeobrana a spousta dalšího. Nechybělo ani společné grilování s rodiči. Jedinečným zážitkem byla pro účastníky poslední noc, kterou

většina strávila společně na tatami, aby prostřednictvím
přímého televizního přenosu byla od páté hodiny ranní
svědkem zápasů našeho olympijského vítěze skvělého
Lukáše Krpálka. O tom, že je tento sport zaujal svědčí
i jejich projevený zájem o pravidelné trénování. Rozhodli
jsme se proto, že založíme při jednotě Orel Holešov oddíl
juda a v příštím školním roce zahájíme pravidelné tréninky, na které již nyní zveme všechny další kluky a děvčata
z Holešova a okolí. O tom, kdy a kde Vám dáme vědět

podle Vašeho zájmu, a proto se již nyní hlaste na email
orelholesov@seznam.cz, případně na tel. 603 723 925
Lenka Karhanová, starostka jednoty
OREL jednota Holešov, oddíl Juda
přijímá přihlášky do kursu a Juda a sebeobrany
zahájení září 2021, zájemci, hlaste se na e-mail
orelholesov@seznam.cz, případně na tel. 603 723 925

Střelecký dvojboj Dobrotice 17. července 2021
Letošní červencová sobota 17. července 2021 byla
opět po roce ve znamení 3. ročníku „střeleckého dvojboje“, pořádaného Klubem výsadkových veteránů Holešov
ve spolupráci se 102. průzkumným praporem Prostějov
a Policejní školou Holešov. Počasí nám přálo pro střelby a je jen škoda, že z technických důvodů nedošlo jako
vloni k seskoku příslušníků 102. průzkumného praporu.
Soutěže se zúčastnilo 22. trojčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky.
Technické zabezpečení střeleb tak jak jako v loňském roce zajistil 102. průzkumný prapor gen. Palečka
Prostějov pod velením jeho velitele a zároveň ředitele
soutěže pplk. gen. štábu ing. Pavla Hriníka.
V letošním roce navíc 102. pzpr v rámci výcviku
zajistil občerstvení v podobě „vynikajícího guláše“ pro
všechny účastníky střeleb. KVV Holešov zajistil pro pitný
režim dostatek vody, nealko piva a kávu.
Soutěž byla zahájena nástupem všech družstev
v 9.00 hod. předsedou KVV Holešov Dušanem Hricem
a ředitelem soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavlem Hriníkem, který předal soutěžícím důležité informace
k bezpečnosti, manipulaci se střelnými zbraněmi a dodržování pokynů od příslušníků 102. pzpr, kteří obsluhovali
jednotlivá stanoviště.

Objektivní vyhodnocování počtu zásahů zajišťovali dva specialisté z VPŠ a SPŠ Holešov. Soutěž podpořili
svou účastí současný ředitel VPŠ a SPŠ Holešov plk. PhDr.
PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce plk. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Výpočetní středisko zajišťoval plk. gen.
štábu v.v. ing. René Sábela se svým synem.
Po skončení soutěže si mohli někteří účastníci mimo
soutěž vyzkoušet střelbu ze samopalu a pistole.
Po 14.00 hod. na nástupu družstev došlo k vyhlášení výsledků a nejlepším účastníkům byly předány diplomy, poháry a věcné ceny. Ředitel soutěže pplk. gen.

štábu ing. Pavel Hriník všem účastníkům poděkoval
za ukázněný a bezpečný průběh celé soutěže a popřál
hodně dalších úspěchů.
Letošní ročník se opět vydařil. Přispěli k tomu nejen všichni účastníci. Velké poděkování patří Policejní
škole za možnost uskutečnit soutěž na střelnici VPŠ
a SPŠ Holešov, dále 102. pzpr gen. Palečka Prostějov
za technickou a materiální pomoc, Zlínskému kraji
a Městu Holešov za finanční podporu.
Luděk Stoklásek
člen výboru a kronikář KVV

Všetulské putování časem
V pondělí 12. 7. 2021 se ve všetulské prozatímní sokolovně sešla skupinka dětí, která se chtěla seznámit a zažít
společně dobrodružství. Chvíli jsme si hráli seznamovací
hry, ale pak jsme objevili nějakou divně vypadající snad televizi, která na nás začala mluvit. Kdo mohl vědět, že se ve
všetulské sokolovně skrývá stroj času? Stroj nás každý den
přesunul do jiného období. V pondělí do pravěku, kdy jsme
si ověřili svoji opatrnost chozením mezi nástrahami v lese
a naše popisovací schopnosti, kdy podle našich slov musel
kamarád schovaný za plátnem nakreslit to, co jsme mu popsali. V úterý nás časostroj přesunul do starověku. Dokonce
k nám doputoval i olympijský oheň, a tak měly Všetuly opět
tu čest hostit olympijské hry – OH Všetuly 2021. Olympijské
hry se nesly v duchu staré olympiády – po celou dobu musel hořet olympijský oheň a všichni závodníci měli patřičný
oděv. Po vyhlášení výsledků jsme štafetu s ohněm předali
dál, letos musí přiběhnout až do Tokia. Odpoledne následovala vodní olympiáda, po níž na nikom doslova „nezůstala
nitka suchá.“ Ve středu jsme se ocitli v 18. století a dostali
jsme jasný úkol – dostat se do Muzea zemědělské techniky

v Pravčicích a přivézt odtud název předmětu a k čemu se
používal. Za zvuku hromů a blýskání blesků jsme přijeli do
Pravčic, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, nejvíce
nás však bavily traktory! Ve čtvrtek jsme se ocitli v období
první republiky, kdy jsme dostali za úkol naučit se přežít
v přírodě, dorozumět se pomocí morseovky a umět poskytnout první pomoc. Ze čtvrtka na pátek jsme v sokolovně
přespali. Během noci však sokolovnu navštívila strašidla,

které jsme museli vyhnat. V pátek nás stroj času probudil
v budoucnosti. Čekali jsme, že nám řekne, ukáže, nechá
nahlédnout na to, co nás v budoucnosti čeká, ale stroj času
nám dal poselství – mějte se rádi a nikomu nečiňte nic
zlého. Chovejte se čestně a rozumně a vždy si pomáhejte.
Láska nikdy nikomu neublížila... Po skončení tábora jsme
vystoupili s rodiči se sokolskou krokovkou.
Lví silou, vzletem sokolím!
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Holešovské sochy předmětem odborného zkoumání
Odborným posouzením prošly sochy, zdobící morový sloup na náměstí Dr. E. Beneše a kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově. Pomocí plošiny se k nim přiblížili
akademický sochař a geolog, kteří sochy prohlédli, vyfotili a odebrali vzorky. Ty budou vyhodnoceny a následně
bude doporučen postup restaurátorských prací, kterých
by se sochy měly dočkat v nejbližších letech. Člověk by
si myslel, že sochy se nemění, ale opak je pravdou. „Sochy pískovcové jsou působením vnějších vlivů obrušovány a mění tak svůj tvar. Naopak sochy například vápen-

cové si svůj tvar drží, ale pracují zase uvnitř, kdy každá
trhlina může působením vody a mrazu nabýt větších
rozměrů a sochu tak přivést k havarijnímu stavu, ačkoliv
se to navenek nezdá,“ vysvětluje historik Karel Bartošek.
Mimo jiné byly odebrány také vzorky fasády farního kostela, o jejíž opravě se v brzkém výhledu taktéž uvažuje.
„Možná se zjistí, že kostel měl dříve zcela jinou barvu,
a tak je možné, že jednou budeme mít kostel třeba bílý
nebo šedý. Uvidíme, co ukáže rozbor,“ uzavírá Bartošek.
Hana Helsnerová

Klavírní improvizace a lekce Master classes
V loňském roce, v tzv. babím létě, nám do Holešova přijel klavír- křídlo Hoffman a zdejší pan farář, děkan
Holešovské farnosti mi umožnil klavír umístit do kostela
sv. Anny, kde měl proběhnout koncert recitál, na kterém
měla vystoupit spolu se mnou paní Dita Rozumková,
naše výborná zpěvačka. Z důvodu vládních nařízení byl
koncert zrušen.
Další aktivity, které byly nadále podpořeny a povoleny,
jsou klavírní nedělní improvizace v mém podání, které se
konají každou neděli v letním období v 17.00 hod., potom
následuje růženec a mše svatá v kostele sv. Anny v Holešově.
A poté nám bylo umožněno pořádat prázdninové MASTER CLASSES v období od 1. července až do
20. července 2021. V průběhu příprav se k nám přidala
za výtvarný obor také paní Dagmar Jahodová.
Některé lekce probíhaly v soukromí, kde si žáci
mohli ještě zahrát i zazpívat z balkónu.
Malování probíhalo v zámecké zahradě a výuka zpěvu, improvizace, klavíru, kompozice, komorní

hry, korepetice probíhaly v krásném prostředí kostela
sv. Anny na křídle značky Hoffman, který nám byl darován v loňském roce od pana Jiřího od Olomouce.
Našich letošních /1. ročníku/ Master Classes se
zúčastnily děti-žáci ze ZUŠ, studentky Konzervatoře,
a také jsme měli dospělou žákyni, která má také zájem
o hudbu a lekce. V sobotu 10. 7. 2021 také proběhl vůbec
první koncert na tomto nástroji u nás v kostele sv. Anny.
Mockrát děkuji všem účastníkům našich Master
Classes, mým milým kolegyním a také celé farnosti
v čele s panem děkanem, neboť měli trochu na starosti
organizaci a chod kostela, abychom se mohli v kostele
u klavíru potkávat a pracovat se žáky.
Pokud nám bude i v dalších letech umožněno Master Classes - Mistrovské třídy zde u nás v kostele sv. Anny
opět pořádat, tak bych ráda pozvala další účastníky, kterým to třeba letos nevyšlo.
Děkujeme za podporu a přízeň.
MgA. Ladislava Jančová

Hanáček
V pondělí 26. července 2021 vystupoval náš dětský
folklórní soubor "Všetulské Hanáček" v Čechách pod Kosířem v rámci programu Formanských jízd, které pořádá
tamní Muzeum Kočárů. Hanáček vystoupil se svým nacvičeným pásmem, které zakončil oblíbenou písní TGM
– Ach synku, synku. Jsme rádi, že jsou naši "malívelcíhanáčci" tak šikovní a že naše kroje dělají radost po celé
naší krásné zemi. 		
Sokol Všetuly

Jak dál v Sokole Holešov
Pandemie koronaviru zasáhla i do naší činnosti. Vzdor
všem komplikacím se nám podařilo vloni na podzim ukončit opravy sokolovny. V poslední době proběhlo odstranění
zjištěných závad a snad si od září opět užijeme pravidelný
pohyb a sportování. Čas nám potvrdil, že firma Rapos byla
pro rekonstrukci sokolovny vybrána velmi dobře. Částečně
se cvičební program rozběhl už v květnu po více jak roční
nucené přestávce. Pouze cvičení tai-či probíhalo za stanovených hygienických podmínek – roušky, rozestupy, na
hřišti házené v Americkém parku i v zimních měsících, pokud to počasí dovolilo. I v současné době se cvičí v přírodě,
pouze za deště je využíváno tělocvičny.
V průběhu května začalo opět cvičení rodičů s dětmi,
předškoláků, ženy cvičí při hudbě, jógu, trénují gymnasté,
karatisté a boxeři. Sokolovnu k přenocování využila skupina poutníků, kteří směřovali na Velehrad.
Aby činnost v sokolovně mohla opět pokračovat,
je zásluhou několika obětavých členů a příznivců, kteří obětují svůj čas organizačním záležitostem. Je na místě poděkovat p. Radku Kopčovi, vedoucímu oddílu odbíjené br. Ivánkovi a především starostce Sokola ses. Ireně Smrčkové se
svými nejbližšími spolupracovnicemi – jednatelkou Jiřinou
Láníkovou a náčelnicí ses. Marii Gajovou. Sestře Láníkové
přejeme po operaci kolene rychlou rekonvalescenci, aby se
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mohla vrátit „na svou značku“. Všechny potřebné organizační záležitosti při probíhající opravě sokolovny se nám dařilo
zvládat díky pomoci města, Technických služeb i dlouholeté
spolupráci a pochopení Sboru dobrovolných hasičů. A samozřejmostí byla pomoc našich karatistů a odd. SG.
Informace, které Sokol potřebuje sdělit svým členům
i veřejnosti, jsou zveřejňovány v propagační skříňce, která
byla přemístěna na zídku ve směru k sokolovně.

I přes prázdniny cvičí v sokolovně ženy, trénují karatisté, odbíjenkáři a boxeři. Po prázdninách začne pravidelný
program všech složek pravděpodobně v prvním týdnu září
a přesné datum si určí jednotlivé oddíly.
Pro nastávající období připravujeme na 8. 10. Den
sokolstva, který je před několika lety vyhlášen Českou obcí
sokolskou k uctění památky obětí z řad Sokola za II. světové války. Symbolického pouštění osvětlených lodiček po
Rusavě v části od mostu v Hankeho ulici se již několik let
zúčastňuje naše žactvo ale i členové. Následuje posezení
u táboráku s opékáním špekáčků. Podrobnosti budou uvedeny v naší propagační skříňce. Do konce roku proběhnou
závody gymnastů a za pár týdnů bude následovat prosincový program s Mikulášem a vánočními besídkami v jednotlivých oddílech.
A pro toho, kdo si chce občas nebo i pravidelně protáhnout tělo, má možnost využít našich trenažerů, které
jsou umístěny na hřišti u sokolovny a přístup je volný i pro
veřejnost.
Všichni se těšíme na pravidelný pohyb a sportování
v naší nově opravené sokolovně.
Do Sokola zveme malé i velké zájemce všech ročníků.
T. J. Sokol Holešov, Neradilová Alena

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Přílepská náves s novým betlémem
Přílepská zámecká zahrada prošla v minulých letech velkou revitalizací, po které zůstala spousta skácených kmenů. Tato situace inspirovala Spolek Přílepy
–náš domov k pořádání řezbářského setkání současných a budoucích mistrů řezbářského řemesla. Studenti Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod
Hostýnem se zde již potřetí setkali s řezbářskými mistry,
aby společně před zraky návštěvníků ze dřeva tvořili různá umělecká díla. V letošním ročníku, který se konal po
loňské covidové pauze 9. až 11. července, však řezbáři
dostali jasné zadání. Vytvořit základ budoucího betlému
pro přílepskou náves s postavami Panny Marie a Josefa, Ježíška. Mladí řezbáři se svého úkolu ujali s vervou
a po třech dnech bylo hotovo, hlavní sochy doplňuje osel
a pár oveček. Skvělý výsledek a chuť studentů do tvorby
byly jasným znamením, že šlo o správnou volbu. Aspolek
tak uvažuje o postupném rozšiřování betlému. Jak řekl
mistr Radek Pluháček, dá se pokračovat řadou dalších

postav, zejména ze zvířecí říše, určitě nemohou chybět
tři králové.
Přílepského setkání se zúčastnili i jiní umělečtí
řezbáři, kteří však tvořili dle momentální intuice či zadání návštěvníků. Pan Rostislav Zimek příjem z prodeje
svých děl věnoval na sbírku Diecézní charity Brno určené
na pomoc lidem a obcím zasaženým tornádem.
Setkání řezbářů obohatil svým umem i umělecký
kovář. Vyráběl originální otvíráky na láhve či hřebíky,
které mohly děti zkusit hned zatlouct do připraveného dřeva. Zábavu pro děti obstaral skákací hrad
a lanová opičí dráha. Mohly si také vyzkoušet malování na obličej či kamínky. Součástí sobotního programu bylo i loutkové představení Pohádková reportáž
v podání Jirky Kuhla (divadlo Hvizd), celou akci pak
v neděli završilo představení Divadla Klauniky Brno
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, na jehož přípravě se podílel také Bolek Polívka. Po celou dobu byla k vidění

výstava Stromy Republiky ve Zlínském kraji, zapůjčená
od Národního památkového ústavu, proběhly také komentované prohlídky parku vedené Vlastou Čablovou.
Zdařilá akce s účastí několika stovek návštěvníků byla
podpořena obcí Přílepy a MAS Partnerství Moštěnka.

Svatba jako hlavní téma výstavy v Žeranovicích
velmi pozoruhodný. Nejen občaně Žeranovic mají co obdivovat a věřím, že i přespolní na fotografiích najdou své
kamarády nebo bývalé spolužáky.
Hosté vernisáže si díky skvělé atmosféře připadali opravdu jako na svatbě. Ihned při příchodu obdrželi
svatební vývazky a také, jak je dobrým zvykem, štamprli
slivovice. Nechybělo svatební cukroví ani slzy dojetí. Při
zahájení výstavy byla na programu módní přehlídka svatebních šatů nebo ukázka společenských tanců. K vidění
byly také dobové svatební šaty a různé doplňky. Zněl svatební pochod a nechyběly ani slzy dojetí. Organizátorky
této společenské události si zaslouží velkou pochvalu.
Hana Helsnerová

"Svatební podobenky v čase" je název unikátní výstavy, kterou připravil Spolek žen v obci Žeranovice. Nápad
a celá koncepce výstavy vznikala několik let, než došlo
k její realizaci. Pořadatelé si na ní dali záležet a veřejnost
to na slavnostní vernisáži náležitě ocenila. Podařilo se
sesbírat několik stovek svatebních fotografií (i po několik
desetiletí zpětně). Zapojila se většina obyvatel obce, a tak
vznikla mimořádná přehlídka nejen svatebních podobenek, ale také tím byly propojeny mnohé rodokmeny.
Návštěvníci si tak mohli spojit souvislosti, kdo ze které
rodiny pocházel, a do které rodiny se který "synek" přiženil nebo "děvčica" přivdala. Originální řešení výstavy jistě
stálo spoustu úsilí, času i bádání, ale výsledek je opravdu

Spolek žen děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu celé krásné výstavy. Děkuje našim spoluobčanům, kteří vytáhli ze dna krabic staré, zažloutlé fotografie, aby na pár
dnů oživily vzpomínky na spoustu už zapomenutých známých, kamarádů či sousedů. Bez nich by tato výstava neměla takový úspěch. Děkuji panu Antonínu Václavu Vyňuchalovi, který
nám nadnesl myšlenku a všechny fotky připravil. Děkuji paní Janě Široké za vytvoření kytic z jejího zahradnictví Království květin, Zahradnictví u potoka za přípravu módní přehlídky.
Svatebnímu salonu Bonetka za zapůjčení šatů, tanečnímu páru I Dence studia, Obecnímu úřadu, Františku Tomaníkovi, Františku Krejčímu a Milanu Šimčíkovi. Děkujeme a těšíme
se na spolupráci při další akci. Jitka Řiháková

Nové sochy v Americkém parku aneb příběh dobrých skutků
Jistě si vzpomínáte na náš loňský článek o tom, že jsme
museli z Amerického parku odstranit dvě dřevěné sochy
zajíce a veverky. Jejich stav už nebyl dobrý a mohly se brzo
vyvrátit. Ale věděli jsme, kolik radosti návštěvníkům parku
a to zejména dětem přinášely. Rozhodli jsme se sochy po
osmi letech vyrobit znovu.
Jako první jsme oslovili Střední školu obchodní a nábytkářskou z Bystřice pod Hostýnem. Na naši prosbu odpověděli
kladně, ale bylo potřeba sehnat vhodné dřevo. To se nám díky
iniciativě pana místostarosty Ing. Karhana podařilo nalézt.
Aby sochy vydržely co nejdéle, padlo rozhodnutí udělat
pro ně jednoduché přístřešky. Trámy a desky se nám podařilo získat od místní pily WM Martinice. Jenže tolik materiálu
a zejména kmeny lípy nebyly zrovna nejlehčí a s jejich transportem nám nakonec pomohla Autoškola Dohnal.

Poté již nic nebránilo tomu, aby žáci „dřevařské“ školy
mohli konečně začít pracovat na nových sochách. Za měsíc
bylo v dílnách školy již hotovo a převáželo se zpět do Ho-

lešova. Všechny dřevěné konstrukce bylo potřeba sestavit
a naimpregnovat. O to se postarali členové spolku Proud.
Mezitím jsme vyřídili potřebná povolení od městského
úřadu, který nám ochotně vyšel vstříc a nezbývalo tedy nic
jiného, než celé dílo převézt do parku.
S posledním převozem nám pomohla paní Martina
Bednářová, která poskytla svůj velký vozík a vhodné vozidlo.
Do finální montáže se zapojili dobrovolníci z řad veřejnosti, a to
Martin Kouba, Dominik Ševčík, Matěj Kubíček a Zdeněk Kubáč.
Po zařezání a natření zemních vrutů již sochy stojí v přístřešku na svém místě. Nyní už mají děti a i další návštěvníci
parku ze soch radost!
Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se na
tomto projektu podíleli.
Předseda spolku Proud Mgr. Jakub Nevřala
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SFK Elko Holešov - rozpis utkání srpen + září
MUŽI „B“

DOROST
21. 8.

10:00 SK Zlín / Lůžkovice - SFK ELKO Holešov

UT Paseky 8:30 h. - BUS

NE

22. 8.

10:15 SFK ELKO Holešov B - TJ Sokol Veselá

28. 8.

10:00 SFK Holešov - FK Luhačovice

střelnice

SO

28. 8.

16:00 SK Březnice - SFK ELKO Holešov ,,B"

05. 9.

10:00 FC Rožnov pod Radhoštěm - SFK ELKO Holešov UT

NE

5. 9.

10:15 SFK ELKO Holešov B - FK Chropyně

11. 9.

10:00 SFK Holešov - Slovácká Viktoria Bojkovice

střelnice

NE

12. 9.

15:30 Lhota - SFK Holešov B

18. 9.

10:00 SK Baťov 1930 - SFK ELKO Holešov

UT

NE

19. 9.

10:15 SFK ELKO Holešov ,,B" - SK Louky

25. 9.

10:00 SFK ELKO Holešov - V. Otrokovice

střelnice

NE

26. 9.

15:00 FC Kostelec - SFK ELKO Holešov ,,B"

8:00 h. - BUS
8:30 h. - BUS

MUŽI „A“

Všetuly
Všetuly
Všetuly

ST. a ML. ŽÁCI

21. 8.

16:30 SFK ELKO Holešov ,,A" - FC Strání

Střelnice

21. 8. 9:30 a 11:15 SK Han. Slavia Kroměříž B - SFK ELKO Holešov

8:00 h. - BUS

28. 8.

16:30 1. HFK Olomouc - SFK ELKO Holešov ,,A"

14:30 bus

28. 8. 9:30 a 11:15 SFK ELKO Holešov - JISKRA Staré Město

Všetuly

4. 9.

16:00 SFK ELKO Holešov ,,A" - FK Šumperk

Střelnice

4. 9. 9:30 a 11:15 FC Rožnov p/R - SFK ELKO Holešov

11. 9.

16:00 FK Nové Sady - SFK ELKO Holešov ,,A"

14:00 bus

11. 9. 9:30 a 11:15 SFK ELKO Holešov - FC TVD Slavičín

Všetuly

18. 9.

15:30 SFK ELKO Holešov ,,A" - Tatran Všechovice

Střelnice

18. 9. 9:30 a 11:15 Spartak Val. Klobouky/Brumov - SFK ELKO Holešov

7:15 h. - BUS

26. 9.

15:30 1. FC Viktorie Přerov - SFK ELKO Holešov ,,A"

14:00 auto

25. 9. 9:30 a 11:15 SFK ELKO Holešov - ČSK Uh.Brod

Všetuly

7:30 h. - BUS

Prosíme, aby diváci dodržovali hygienicko - epidemiologická opatření dle MZČR. Všem fanouškům děkujeme za velkou podporu. Potřebujeme Vás!

Mažoretky si v červenci konečně zasoutěžily
První prázdninový měsíc byl u holešovských mažoretek opravdu bohatý na akce. Kvůli pandemickým opatřením se soutěže přeložily právě na toto letní období, kdy
už bylo možné se scházet, byť jen v omezeném režimu.
Druhý týden v červenci jsme společně prožily
na soustředění v Roštíně u Kroměříže. Pestrý program zahrnoval samozřejmě tréninky, na kterých jsme opakovaly
a zdokonalovaly soutěžní choreografie, dále twirlingový
seminář pod vedením úspěšné české reprezentantky Natálie Zikmundové, výtvarné tvoření, týmové hry, noční
bojovku, karneval a jiné zábavné táborové aktivity.
První soutěží byl Národní twirlingový pohár, na kterém nás 17. 7. ve Dvoře Králové n. L. reprezentovaly tři
twirlerky. Soutěžilo se ve výkonnostní třídě C (začátečníci) a B (pokročilí). Sólistka Magdaléna Fuksová měla
v twirlingu svoji premiéru. Díky svědomité domácí přípravě předvedla velmi zdařilý výkon a vybojovala tak první
místo v disciplíně sólo 1 hůlka youthC. V kategorii pokročilých se představily Veronika Hodonská a Ivana Zrníková, které letos složily twirlingové výkonnostní zkoušky,
aby mohly startovat ve vyšší třídě. Ivana Zrníková obsadila
v sóle 1 hůlka junior B pěkné 8. místo. Na medailové pozice dosáhla Veronika Hodonská v obou svých disciplínách –
2. místo za rytmické taneční sólo youthB a 3. místo za sólo
1 hůlka youthB a bude mít možnost ještě startovat v září
v Prostějově na finálovém kole na MČR v twirlingu.
V sobotu 24. července se zástupkyně Baby Lentilek
a Lentilek vydaly do Ronova nad Doubravou. Nejpočetnější, nejúspěšnější a nejhlasitější výprava – i tak by se
dala popsat naše reprezentace na Mistrovství České republiky pro sóla a dua klasická mažoretka, které pořádal
Svaz mažoretek a twirlingu ČR. Dívky sem získaly nominace díky vítězství na podzimních kvalifikačních kolech
v Hluku a Benešově. Některá děvčata si vybojovala svůj
starti v netradiční červnové on-line soutěži. Kvůli pan-
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demickému omezení se dlouho čekalo na termín, kdy se
mohlo finále sezóny 2020-2021 pro sóla a dua uskutečnit.
Holešovské mažoretky tuto dobu svědomitě využily na
pečlivou přípravu a vyladění svých vystoupení, což bylo
na jejich výkonech opravdu znát. Pod vedením trenérky
a choreografky Jolany Saibertové, která má na tomto
úspěchu velkou zásluhu, se na MČR představily opravdu
skvěle. Ze 16 startů získaly 13 medailových pozic. Soutěžilo
se ve výkonnostní třídě B (pokročilí) a v mistrovské třídě A.
Nejvyšších úspěchů dosáhly:
Veronika Hodonská – mistr ČR (sólo junior mladší A)
Kateřina Olšanská + Ivana Zrníková – mistr ČR (duo junior starší A)
Klaudie Uvírová + Dorota Bělíčková – vicemistr ČR (duo
junior mladší A)
Sabina Flašarová + Justýna Klanicová – II. vicemistr ČR
(duo junior mladší A)

Ivana Zrníková – II. vicemistr ČR (sólo junior starší A)
Adéla Brázdilová – cena poroty za nejlepší sólovou choreografii (sólo junior mladší B)
Kompletní výsledky z červencových soutěží a informace k náboru nových děvčat najdete na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz.
V nejbližší době nás čeká účast na festivalu dětských
souborů FolklorikaFest 2021 ve Starém Hrozenkově (20.22. 8. 2021) a v měsíci září už si snad konečně zasoutěžíme
i ve velkých formacích na soutěži v Bohumíně a Poděbradech.
Děkuji trenérkám Jolaně Saibertové, Kateřině Lucké, Kateřině Lyskové, Agátě Horákové za vedení tréninků
v tomto netradičním a složitém školním roce a všem
našim mažoretkám za jejich vytrvalost, píli a pozitivní
náladu, se kterou k tréninkům přistupují.
Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z.s.

www.holesov.cz
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Triatlonisté usilovali o titul „HolešovMAN 2021“

Holešovští vzpěrači jsou nejlepší mezi juniory
v celé ČR !!!

LE

w

w

Během uplynulých 14 dní výborně reprezentovali
holešovští vzpěrači naše město na dvou juniorských mistrovství ČR.
Nejprve proběhl 10. července šampionát juniorů do
17 let v Plzni, kde se stali mistry ČR Vojtěch Šimčík v kat.
do 67 kg a David Kolář v kat. do 89 kg, stříbro přidal Jan
Sedlář a nepopulární čtvrté místo obsadil Šimon Vacek.
Těmito výsledky se naši borci vyšvihli v hodnocení všech
zúčastněných oddílů na první místo mezi juniory do 17
let. Ale ještě lepší výsledky měly teprve přijít na mistrovství ČR juniorů a juniorek do 23 let v domácím prostředí.
Ve spolupráci s SKP Holešov a za podpory VPŠ
a SPŠ MV v Holešově uspořádali dne 24. července holešovští vzpěrači ve sportovní hale policejní školy druhý
nejvýznamnější šampionát (po mistrovství mužů a žen)
letošního roku.
K soutěži se prezentovalo 20 juniorek z deseti oddílu
v 7 hmotnostních kategoriích, mezi juniory se prezentovalo 34 borců ze 16 oddílů, soutěžilo se ve všech 10 juniorských kategoriích. V domácím prostředí se představilo
8 závodníků a závodnic ( 6 juniorů a 2 juniorky) a vedli si
skvěle! Ziskem 2 titulů mistra ČR, 3 stříbrných a 2 bronzových medailí opět zvítězili v celkovém hodnocení oddílu mezi juniory, navíc i ve společném hodnocení juniorů a juniorek a stali se nejúspěšnějším oddílem celého
mistrovství! Mistrem ČR se stal Martin Novotný v kat. do
89 kg, když zvedl 127 kg v trhu a 163 kg v nadhozu, dále
zvítězila Lucka Režnarová v kat. do 81 kg výkonem 62 kg
v trhu a 78 kg v nadhozu. Druhá místa přidali Vít Kořínek
v „89“, Jan Kolář v kat. do 102 kg, kde překonal celkem
5 českých rekordů do 20 let – v trhu 138 kg, v nadhozu
161 a 163 kg, v dvojboji 299 a 301 kg, a Pavlína Šedá
v kat. do 81 kg. Na bronzový stupínek vystoupil David
Kolář v kat. do 81 kg a Petr Vojtičko v „96“. Posledním
z našich závodníků byl mladý Vojta Šimčík, který obsadil
6. místo v kat. do 73 kg. Mistrovství bylo perfektně uspořádáno, byl uskutečněn i internetový přenos, takže zájemci,
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Po zdolání 500 m v bazénu městského koupaliště
popadnou závodníci kola a vydají se na 25 km dlouhou
trať vedoucí přes Lysinu, aby se po dojezdu do depa rozběhli směrem na Želkov a zase zpět do cíle. Nejlépe se se
závodní trasou vypořádal Radek Šíbl, následoval Hanslian Filip a na třetí příčce se umístil Vojtěch Neradil. Mezi
ženami kralovala Helena Kotopulu. Nejúspěšnější štafetou byla Trimity Sport Academy ve složení Jiří Mitáček,
Dalibor Hudeček a Martin Čmelík.

Triatlon HolešovMAN je typický svou skvělou a přátelskou atmosférou. Také tentokrát se našli recesisté,
kteří přišli pořadatele podpořit dobrou náladou. Například startovní číslo 1, které není snadné získat, hrdě nesl
Martin Koplík, který ovšem do bazénu nakonec neskočil.
Ono by se mu totiž s velkou sádrou na noze špatně plavalo, jelo na kole a s berlemi patrně i špatně běželo. Nepokazil však legraci a na start se i přesto postavil. Získal
pak alespoň čestné místo prvního regulovčíka.
Moderátorským slovem závod provázel Ondřej Němec,
který je znalý a protřelý, a proto se všichni diváci mohli dozvědět spoustu„špeků“ a zajímavostí o závodnících. Blahopřání posíláme všem vítězům a poděkování pořadatelům.
Podrobné výsledky na www.holesovman.cz
Hana Helsnerová

S

Už potřinácté se na trať tradičního triatlonu vydali
závodníci, aby si poměřili síly v plavání, jízdě na kole
a běhu. Základnou pro tento závod je holešovské koupaliště, kam letos dorazilo okolo dvou set závodníků
a velká spousta fanoušků.

olesovt

v.

Vzpírání + HolešovMAN

Dvakrát zlato z Itálie
Dne 9. 7. 2021 se v Itálii konalo Mistrovství světa
ICN v naturální kulturistice a fitness. Díky skvělému
umístnění na MMČR, které se konalo v Plzni v červnu, se
do Itálie probojovala i fitness trenérka Petra Pospíšilová
ze Žop u Holešova. A díky skvělé a náročné přípravě si
vybojovala 2x zlato. Kategorie Fitness model a 1x stříbro
Sport model. Gratulujeme!

kteří se do Holešova nemohli dostavit, mohli soutěž sledovat i doma. Poděkování patří Městu Holešov a Zlínskému
kraji za finanční podporu soutěže a VPŠ a SPŠ MV Holešov za možnost využití sportovní haly. Svými výkony naši
reprezentanti potvrdili svou vysokou výkonnost a řada
z nich se nominovala na vrcholné evropské soutěže. Na
mistrovství Evropy do 17 let bude soutěžit na konci srpna
David Kolář, na mistrovství Evropy juniorů do 20 a 23 let
ve finském Rovaniemi v září bude mezi juniory do 20 let
závodit Jan Kolář a mezi juniory do 23 let zabojuje Martin
Novotný. Takže držme palce i na mezinárodním poli.
A jistě všichni fanoušci silových sportů očekávali
start Jiřího Orsága, našeho bývalého studenta policejní
školy (v r. 2004-2008) na olympijských hrách v Tokiu. Jirka se svými výkony zařadil do nejlepší osmičky vzpěračů
v supertěžké váze nad 109 kg.
Daniel Kolář
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Když holešovské nebe přivítá modely letadel
kých modelářů a představeno bylo více než 100 precizně
sestavených modelů. Ne všichni se ale vznesli do oblak,
jelikož akci mírně omezil nárazový vítr. Pro menší modely
tak nebyly ideální podmínky pro vzlétnutí.
Na holešovském letišti ale kromě modelů letadel
létal také vrtulník, který nabízel možnost porozhlédnout
se po našem regionu pěkně z výšky. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na minibiku nebo se zabavit ve společnosti SVČ
Tymy. Návštěvníci pak své zraky upírali také k miniaturnímu městečku, po kterém se proháněly modely nákladních aut, stavebních strojů a dalších automobilů.
Hana Helsnerová

Termíny domácích utkání byly pro nastávající sezónu
stanoveny na historicky tradiční čas a to na neděli dopoledne, který příznivcům házené vždy nejvíce vyhovoval,
a ti jsou do sportovní haly srdečně zváni.
Kádr celku mužů neprošel výraznějšími změnami
a k tradičním oporám Plškovi, Bučkovi, Hradilovi, Vaclacho-

Rozpis zápasů II. ligy mužů – Jižní Morava
podzim 2021/2022
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

19. 09. 2021
26. 09. 2021
03. 10. 2021
10. 10. 2021
17. 10. 2021
24. 10. 2021
31. 10. 2021
14. 11. 2021
20. 11. 2021
28. 11. 2021
05. 12. 2021

11.00
18.00
11.00
17.00
11.00
17.00
11.00
11.00
17.00
11.00
17.00

vi, Jarošovi, Hruškovi a Cagáškovi se opět připojí Lubomír
Veřmiřovský z HK Kopřivnice
a kádr rozšíří domácí odchovanci, kteří přecházejí z dorosteneckého celku.

LE

w

w

Po takřka roční pauze, způsobené opatřeními proti
šíření nemoci Covid-19, se vrací na palubovky holešovští
házenkáři, aby zahájili svou sezónu ve druhé lize.
I pro nastávající sezónu byli zařazeni do skupiny jižní Morava a letos snad již opravdu dojde na zajímavá utkání s celky
Brna, jeho okolí, Olomouce a Prostějova. Holešovské házenkáře
tak čekají nové výzvy se soupeři, se kterými se léta nepotkali,
a jejichž názvy jsou pamětníkům házené velmi dobře známé.

S

Holešovští házenkáři po roce odpočinku
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Čmelák model show má v našem městě už třiadvacetiletou tradici a v posledních letech nabývá na rozměrech
co se účasti pilotů, návštěvnosti i doprovodného programu týče. O otevření nebe nad Holešovem se i letos postaral model Čmeláka Štefana, po něm následovaly ukázky
několika desítek modelů, které ve vzduchu prostřednictvím ovládacích panelů a šikovných rukou pilotů prováděly nejrůznější prvky vzdušné akrobacie. Divákům bylo
vše zkušeně vysvětlováno a jednotlivé prvky byly řádně
okomentovány. Díky tomu si každý mohl udělat obrázek
o tom, co které letadlo dokáže, k čemu bylo využíváno
nebo jakým způsobem byl který model vyroben. Dle slov
hlavního pořadatele se v Holešově sešla opět špička letec-
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Čmelák

Holešov - Ivančice
Kuřim - Holešov
Holešov - Kostelec
Újezd u Brna - Holešov
Holešov - Olomouc
Juliánov - Holešov
Holešov - Maloměřice B
Holešov - Prostějov
Velké Meziříčí - Holešov
Holešov - Bohunice
Telnice - Holešov

Házená

O Atletiku je v Holešově velký zájem. Klub se připravuje na podzimní nábor
Tréninky, závody, tábory a soustředění – tak vypadá
nabitý program Atletiky Holešov v létě. Program, který
je náročný, ale jehož výsledky jsou vidět!
Klub již několik let zajišťuje nabídku všestranně
zaměřených pohybových aktivit pro děti a mládež v průběhu školního roku, tradicí se již staly i atletické tábory.
Těch bylo na letošní léto připraveno celkem 6 – jeden
pobytový a pět příměstských. Po celé léto pak pochopitelně probíhá nezbytná příprava mládežnických kategorií, doplněná o dvě klubová soustředění. Jak již bylo
zmíněno v úvodu článku, zajištění všech těchto aktivit
je velmi náročné, a to jak organizačně, tak personálně.
Díky více než dvěma desítkám vyškolených a schopných
trenérů se však daří všechno bezchybně zajistit.
Oceněním vynaložené práce je lidově řečeno "rozebrání" táborových míst doslova pár hodin po jejich
zveřejnění, a velmi podobně to vypadá i po vypsání tréninků na další školní rok.
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Klub v těchto dnech intenzivně připravuje rozpis
tréninkových hodin pro všechny věkové kategorie, tedy
pro děti od 5 let po mládežníky juniorského věku. Díky
získaným mnohaletým zkušenostem je klub připraven
odborně, přiměřeně dané věkové kategorii a zábavně
zajišťovat pravidelné tréninky, a to v duchu klubového
motta "ZABAV SE A VÝSKEJ, ÚSPĚCHY PAK ZÍSKEJ!"
Cílem klubu není vychovávat "mistry světa" v dětských kategoriích, neúměrnou jednostrannou zátěží dát
základ vleklým zdravotním problémům, a dětem tak
sport znechutit, často doslova na celý život, jak se stává
v jiných sportech. Pro děti je vždy připravena pestrá
směsice především herních aktivit, při nichž se malí
sportovci přirozeně učí základní atletické dovednosti.
Tento přístup, založený na postupnosti a přiměřenosti zatížení, přináší své ovoce: Klub má početnou
členskou základnu nejen v dětských, ale i v žákovských
a mládežnických kategoriích, kde nejen svou velikostí,

ale hlavně kvalitou, konkuruje daleko větším a tradičnějším klubům v celé ČR.
Potvrzením této skutečnosti je například účast
sedmi členů klubu na červnovém Mistrovství republiky jednotlivců dorosteneckých a juniorských kategorií
v Kladně, kde nejlepšími umístěními byla dvě 4. místa,
následně účast juniorské tyčkařky – Denisy Peričové na
Mistrovství ČR jednotlivců dospělých ve Zlíně, kde po
boku účastnic evropských a světových soutěží vybojovala výborné 10. místo, zařazení celkem 6 závodníků klubu
do výběrového projektu Atletické akademie Zlínského
kraje atd. Na konci srpna bude na webových stránkách
a sociálních sítích klubu zveřejněn rozpis tréninků a instrukce k náboru. Klub si zakládá především na kvalitě
a individuálním přístupu ke svým sportovcům, kapacita
tréninkových míst je proto omezená.
NEMUSÍŠ BÝT DOBRÝ, ABYS ZA NÁMI PŘIŠEL.
MUSÍŠ PŘIJÍT, ABYS MOHL BÝT DOBRÝ.

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči
o svého blízkého doma? 1. díl – obecné informace
Váš blízký se ocitl v situaci, kdy jeho stav vyžaduje
pravidelnou péči v průběhu dne? Nemáte s podobnou situací zkušenost? Bojíte se, zda sami zvládnete zajistit potřebnou péči? Dostali jste doporučení, abyste ho umístili
na oddělení dlouhodobé péče nebo do domova pro seniory? Přesto byste rádi, aby váš blízký mohl zůstat doma?
Kdo vám může s péčí pomoci?
Pokud se rozhodnete pečovat o svého blízkého
doma, nemusíte na to být sami. Existují odborné služby,
které mohou část péče o vašeho blízkého zajistit, podpoří
vás při nastavení péče a naučí vás ji vykonávat.
Nebojte se pomoc profesionálů přijmout už na začátku.
Není na tom nic špatného, ani to není známka vašeho selhání.
Profesionálové jsou tu pro vás. Mějte na paměti, že dlouhodobé poskytování péče je velice náročné, a hlavně vy sami proto
musíte být v pohodě. Čím víc vás na péči bude, tím méně budete unaveni a všechno pak bude mnohem jednodušší.
Mezi sociálními a zdravotními službami lze vybírat,
např. pečovatelská služba, domácí zdravotní služba (Home
care),domácí hospicová péče, denní stacionář, odlehčovací
služba, osobní asistence, tlumočnické služby apod.
Jednou z možností je Charitní pečovatelská služba.
Využít ji mohou obyvatelé nejen z města Holešova,
ale i z okolních obcí: Količín, Třebětice, Alexovice, Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice, Lechotice, Míškovice, Žeranovice, Horní Lapač, Martinice, Žopy, Přílepy, Dobrotice,
Jankovice, Prusinovice, Pacetluky, Bořenovice, Rymice,
Roštění, Kostelec u Holešova, Karlovice a Němčice.
Posláním služby je umožnit potřebným občanům
Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí (doma), ve kterém
jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí.
Komu službu poskytujeme?
Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, jejich zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

platného ceníku, který lze najít na webových stránkách
Charity.
Kontakt:
Vedoucí CHPS: Ingrid Vaculíková – 737 170 936, 573 399
860, Soc. pracovnice: Bc. Renata Leskovjanová, DiS. – 731
626 470,
Email: chps@holesov.charita.cz

Přesun klienta pomocí invalidního vozíku
Ovšem služby nelze poskytnout lidem, kteří by od Charitní
pečovatelské služby vyžadovali trvalý dohled – celodenní
péči. Naši službu lze však kombinovat i s jinými sociálními
službami, které se u vaší blízké osoby mohou střídat.
Co vše zajišťujeme?
1/ pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu (koupel, ranní hygiena, pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek či při výkonu
fyziologické potřeby, pomoc při oblékání, při přesunu…)
2/ pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžné nákupy, úklidy v domácnosti, praní a žehlení…)
3/dovoz obědů a pomoc při podávání jídla a pití
(dovoz stravy bez diety či s dietou, příprava jídla na talíř,
ohřátí, dopomoc při podávání jídla…)
4/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pochůzky (např. dovoz léků, vyřízení poštovních záležitostí…) a ve výjimečných případech doprovody k lékaři, vycházky apod.
Péči zajišťuje tým odborných pracovníků, tzn. zkušených pečovatelek či pečovatele. Služby jsou hrazené dle

Po telefonní, e-mailové či osobní domluvě poskytujeme veškeré informace o poskytování naší služby
(popř. doporučujeme další soc. služby). Dále poskytujeme finanční pomoc, tzn. pomoc při vyřizování soc. dávek
(příspěvek na péči, ZTP …), pomoc při navržení úprav
domácího prostředí (vybavení, madla…) a pomoc při
výběru a zajištění vhodných kompenzačních pomůcek na
podporu samostatnosti vašeho blízkého či pro usnadnění
péče (polohovací lůžko, invalidní vozík, chodítka…).
Bc. Renata Leskovjanová, DiS.
sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Poděkování
Velké poděkování za velký finanční dar patří, dlouholeté uživatelce Charitní pečovatelské služby, paní Evě
Musilové (nar.1935) z Holešova pro účely Charity Holešov. Děkujeme!
Charita Holešov

Mezinárodní kongres zdraví 2021: 10. 9. – 12. 9. 2021
Téma kongresu se týká každého z nás, nejlépe to
vystihuje jeho motto: Zdraví nezná hranic – hledejme
co nás spojuje.
Dne 10. – 12. 9. 2021 proběhne pod záštitou hlavního města Prahy unikátní on-line setkání mezinárodních
i českých odborníků z oblasti TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny).
Kongres spojuje ty, kdo se věnují a zajímají o zdraví
– je pro všechny, pro odbornou i laickou veřejnost.
Kongres bude v 3D interaktivním prostředí a umožní
vzájemnou komunikaci účastníků kongresu nejen pomocí
chatu, ale i videohovorů. Budete moci vstoupit do unikátního online prostoru, vybírat si, s kým se chcete setkat.
Ve třech sálech se můžete zúčastnit hlavního programu, který bude simultánně tlumočen v angličtině,
němčině a češtině, diskutovat v meeting roomu, navštívit virtuální stánky.

Můžete se přihlásit jako návštěvník, aktivní účastník, nebo vystavovatel na: www.mkz2021praha.cz
Díky registraci se dostanete bezplatně do celého
kongresového prostředí a můžete navštívit:
- tři kongresové sály (bude tlumočeno do CZ, AJ, NJ)
- posterové prezentace aktivních účastníků kongresu
- zajímavé budou i výstavní stánky, kde najdete užitečné
informace. Můžete on-line živě kontaktovat vystavovatele, stahovat si materiály, prohlédnout si produkty,
sledovat nahraná videa.
Po skončení akce můžete navštívit tento kongres
v plně interaktivní 3D formě další 3 měsíce.
Na kongresu vystoupí významné mezinárodní
osobnosti z oblasti oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny (dříve CAM).

Účast zajímavých osobností z celého světa
Z členů předsednictva kongresu je to např. z České
republiky paní prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. – pedagog, spisovatelka, Mgr. Jiří Čehovský – homeopat, zakladatel Autopatie, Mgr. Miloslava Rutová – facilitátorka, terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně Parlamentu
ČR, Tomáš Pfeiffer – filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor. Z mezinárodních zástupců např. Bhaswati
Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D. (USA) – Cornell University,
Nora Laubstein (Německo) – prezidentka ANME, prof. Dr.
Madan Thangavelu (Velká Británie) – generální tajemník
a vedoucí výzkumu Evropské asociace pro ájurvédu, genomový biolog, Stephan Hein (Velká Británie) odborník
na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu, Dr. Peter Kath (Německo) – prezident EUAA
Těšíme se na shledání s vámi na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha, www.mkz2021praha.cz
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Inline Sazovice
Opět po roce se konal příměstský tábor Inline Academy v Sazovicích. Pro velkou oblibu je tábor hojně
navštěvovaný, a pro spoustu bruslařů je to každoroční
tradice. V pondělí po proškolení o bezpečnosti, krátké
přípravě a rozcvičce jsme rozdělili bruslaře na skupiny

TYMY
a rozjeli program. Nejvíce táhla děti voda a brusle, takže jsme využívali bazén s atrakcemi a nedalekou inline
stezku. Navštěvovali jsme i tělocvičnu, kde se děti naučily novým hrám, a pořádně se vyblbnuly. Tábor jsme zakončili za hojné podpory rodičů – ukázkou dovedností.

Tanečníci tábora TYMYDANCE zvládli několik
tanečních stylů!
První srpnový týden se v SVČ TYMY konal příměstský tábor - TYMY DANCE. Taneční tábor byl zaměřen na
různé taneční styly, hlavně však na street dance, který
učil skvělý lektor Michal, kterého si všechny děti velmi
oblíbily! Další velmi oblíbenou lektorkou byla Bára, která
mladé tanečníky naučila nové tance a kroky. Zpestřením
tanečního programu bylo také tancování afrických tanců s
Aminou. Děti celý týden poctivě trénovaly, aby se v pátek
mohly předvést rodičům, kteří byli velice mile překvapeni, co vše se jejich děti za pět dnů naučily. Všichni tanečníci strávili také v TYMY společné přespání, v rámci kterého
proběhla Talentová show, do které se většina zapojila.
Velké poděkování si zaslouží vedoucí a taneční lektoři za skvěle připravený program! Poděkování patří také
všem tanečníkům za jejich aktivní přístup k tanci!
Jarmila Vaclachová

Novinky mezi
nabízenými kroužky
1. Cyklokroužek
pro děti od 8 let a teenagery
2. Šachový
pro děti od 6 let
3. Astronomie
pro děti od 6 let
4. Mladý modelář
Plastikové modely pro děti od 6 -let
5. Ekohrátky I, II
pro děti MŠ i ZŠ
6. Netradiční sporty
kimball, bramball a jiné pro děti od 6 let
7. Kruhový trénink
pro děti od 8 let
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VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
SRPEN:
28. 8. Loučení s prázdninami – v areálu zámecké
zahrady, dílničky pro děti, ukázka činnosti kroužků, možnost přihlásit se do kroužků, těšíme se na
všechny naše příznivce
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
3. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 14:00
do 18:00 hodin, prohlídka učeben, ukázka činnosti
kroužků, setkání s vedoucími, pro děti připraven
skákací hrad + další atrakce, vstup volný
4. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 9:00
do 12:00 hodin informace ke kroužkům, přihlášky
8. 9. Olympijský běh – od 18:00 hodin, zámecká
zahrada Holešov, přihlášky do 30. 8. 2021, info na:
www.olympijskybeh.cz
10.9. Den otevřených dveří na Pivovarské – výtvarná dílna - od 14 do 15:30 hodin
10. – 11. 9. Potáborové setkání s přespáním –
od 17:00 hodin Léto s Indiány + od 18:00 hodin
všechny tábory BESKYDY /možnost přespání v TYMY/
22. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY,
anglické odpoledne s rodilým mluvčím - hry s angličtinou, konverzace
24. – 25. 9. Noční deskohraní – od 18:00 hodin,
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15:00 hodin
u TYMY – běh ve všetulském parku
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
2. 10. Všetulský jarmark + výtvarné a keramické
dílny - od 9 – 12 hodin
10. 10. Krajské finále Zlatý oříšek – přihlaste talentované děti do 14 let, přihlášky do 23. 9. 2020
22. - 23.10. Noční deskohradní – od 18:00 hodin,
23. 10. Den zdraví pro celou rodinu v TYMY
27. + 29. 10. Podzimní prázdniny v TYMY
TM KLUB – trávení volného času v prostorách SVČ
TYMY nebo v klubovně ve Smetanových sadech.
Nabízíme možnost spolupráce všem, kteří mají zájem pracovat s dětmi, něco zajímavého umí a chtějí
své zkušenosti předat dál. Info 734 358 562. Všichni
zájemci o práci s dětmi jsou u nás vítáni.
Moto nového školního roku: „PŘÍRODA NEPATŘÍ LIDEM, ALE LIDÉ PATŘÍ PŘÍRODĚ !!!!“
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ JSOU K DISPOZICI
V KANCELÁŘI SVČ – TYMY
Přejeme krásný zbytek prázdnin a těšíme se na vás
v novém školním roce! Pracovníci SVČ – TYMY
Letní soutěž – SVČ TYMY Holešov – vyfoť se s naším tričkem, jak si užíváš prázdniny.
Na nejlepší z vás čekají zajímavé ceny!! Fotky zasílejte na: souteztymycentrum@seznam.cz

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY
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INZERCE

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

ODVOZ A EKOLOGIC
LIKVIDACE
AUTOVRA
Koupím
tuto
Tel.:
603
447
040
Koupím
tuto
Vystavení
IHNED
PLATNÉHO dokl
ohýbanou
stěnu
ohýbanou
stěnu
ekolikvidace
Vašeho
autovraku NA M

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Vyplatíme vám za váš auto

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kam

Tel:

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

ODVOZ VRAKŮ

Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

autovrak@ce

Tel.: 603 447 040

JÓGA pro ženy, muže, děti

Rodina hledá dům,
Tel.:
může603
být 447 040
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.

Kde: JÓGA SÁL Sedláčkův dvůr, Palackého 834, Holešov
Tel.: 603 447 040
Kdy: od září 2021. Pro bližší informace a přihlášení: www.jogasalholesov.cz,
info@jogasalholesov.cz, 607 656 559
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Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.
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Rodina hledá dům,
může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.

CERTIFIKOVANÉ TESTOVACÍ CENTRUM
PRO VEŘEJNOST, FIRMY, TÁBORY 24 | holešovsko

www.holesov.cz

MUDr. Alois Hrabec, Ortopedická ambulance,
Harmony Medical, Třasoňova 4502, KROMĚŘÍŽ
• Provádíme antigenní testy Covid 19 pro TUZEMSKO i ZAHRANIČÍ.
• Covid testy bez registrace a s certifikátem zdarma,
test je plně hrazen ze zdravotního pojištění.
• Výsledek testu na počkání do 10 minut.
Pondělí: 14 – 18
Středa: 10 – 13
Čtvrtek: 10 – 13
Pátek: 10 – 13
Sobota: 10 – 13

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Holešov, Masarykova ulice 634, penzion Hana
Testování ve dvoře. Každá neděle do odvolání – 14:00 - 20:00
testuje: Palliare – Carpe Diem
Hledám k dlouhodobé spolupráci asistentku/asistenta se SŠ vzděláním
pro administrativní práci v kanceláři ve Fryštáku. Nabízím výhradně práci
u počítače, zpracovávání údajů do databáze, posílání e-mailů atd. Jedná se
dohodu o provedení práce. Své životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz
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INZERCE

KMOTR - Masna Kroměříž a.s.

příjme pracovníka na pozici
Operátor na míchárně

Operátor u krájecí linky

Vzdělání s maturitou, popř. výuční list
mzda až 29 000 Kč

Vzdělání s maturitou - mzda až 25 000 Kč

Náplň práce: manipulace s přepravkami, vozíky a mraženými
bloky surovin, navažování suroviny, obsluha stroje na sekání
a míchání suroviny

Směny: 2 směnný provoz

Náplň práce: příprava výrobků pro krájení, obsluha krájecí
a balící linky, dovažování krájených výrobků a jejich následná
kompletace do kartonů, práce s PC aj…

Směny: 3 směnný provoz

1. týden ranní směna (od 5,45-14,00 h)
2. týden odpolední směna (od 13,45-22,00 h)

1. týden ranní směna (od 5,45-13,45 h)
2. týden odpolední směna (od 13,45-21,45 h)
3. týden noční směna (od 21,45-5,45 h)

Operátor v expedici

Nabízíme:

Vzdělání s maturitou
mzda až 26 000 Kč

Náplň práce: kompletace a příprava trvanlivých výrobků
k expedici, etiketování a balení výrobků, vychystávání zboží
dle objednávek zákazníků, obsluha stroje a jeho následná údržba.
Nutná manuální zručnost a práce s pc aj…
Směny: nepřetržitý 12ti hodinový provoz
14 dní denní (od 5,45-17,45 h) x 14 dní noční (od 17,45-5,45h)
1. týden krátký = pracujete Čt a Pá
2. týden dlouhý = pracujete Po, Út, St, So, Ne

jistou práci ve stabilní společnosti a mzdu na HPP
klimatizované prostředí, vlastní parkoviště a kryté stání pro kola
příplatek za přesčas 25%, odpolední, za práci o víkendu 25%
noční 10%, svátek 100%, příspěvek na dojíždění nad 20 km
vlastní jídelna + dotované stravování
zaměstnaneckou kartu do „Kmotrovy salámovny“
odměnu za vitalitu ve výši 1 200 Kč/měsíc
odměnu za kladný HV ve výši 500 Kč/měsíc
příspěvek na penzijní pojištění ve výši 3 600 Kč/rok
4 týdny dovolené a 5 týdnů po odpracování jednoho roku

Zašlete Váš životopis na e-mail: bradova@kmotr.cz nebo na KMOTR - Masna Kroměříž 2286/22, Kroměříž
nebo na tel. 573 500 618, kontaktní osoba: paní Bradová, www.kmotr.cz

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích

www.holesov.cz, www.holesov.info
- město #cityholesov
www.facebook.com/holesov
- zámek #zamekholesovofficial
www.facebook.com/MKSHolesov
- MIC #visitholesov
www.facebook.com/
- knihovna #knihovnaholesov
MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117

Paliva Holešov, spol. s r. o.
Palackého 1398
769 01, Holešov
www.palivaholesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 20. srpna 2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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Nabízíme prodej a dopravu stavebního materiálu
a paliv pro veřejnost i podnikatele
Objednávky přijímáme
PO-PA 6:30-17:00 na tel.: 573 396 092
nebo e-mailu: zurek@palivaholesov.cz
sevcik@palivaholesov.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

www.holesovtv.cz
náměty na reportáže zasílejte na:
hana.helsnerova@holesov.cz

