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KULTURNÍ SERVIS
TISÍCOVKA VÁZ
NA ZÁMKU
 Holešov (trn) – Mezinárodní výstavu mečíků bude
hostit holešovský zámek v
sobotu 31. července a v neděli 1. srpna. V tisíci vázách
bude vystaven nejnovější
světový sortiment mečíků,
akce bude zakončena výprodejem květů a vstupné
je dobrovolné.

DIVADELNÍCI
DAROVALI KREV

Region (red) - Výzvy k
darování nejcennější tekutiny, která v současné době
některým nemocnicím chybí, vyslyšeli i divadelníci
uherskohradišťského Slováckého divadla. Darovat
krev se vydali například
herci Tomáš Šulaj, Pavel
Šupina, manažerka divadla
Jitka Honsová, šéf jevištní techniky Petr Žajdlík a
jako prvodárce i Monika
Kalinová z marketingového
oddělení. Držitel Ceny Thálie Tomáš Šulaj, který se na
podzim publiku představí
jako Jidáš v muzikálu Jesus
Christ Superstar, se mezi
pravidelné dárce krve zapojil asi před pěti lety.


ZA POZNÁNÍM
DO ZLÍNA
Region (red) - Městská
kulturní agentura Živý Zlín
zpřístupnila interaktivní
vědeckou expozici s názvem Malý svět poznání. Vybrané exponáty jsou zapůjčeny z olomoucké Pevnosti
poznání, která především
dětem populární formou
přibližuje svět vědy. Expozice, kde si na své přijdou
celé rodiny, bude otevřena
až do 5. září a je umístěna v
části druhého patra zlínského zámku. V rámci letního
programu Živého Zlína si
děti užijí i vědecké show.



SLOVINSKO
NA FOTOGRAFIÍCH
Kroměříž (trn) – Europe Direct Kroměříž
hledá fotografie pro soutěžní výstavu Slovinsko
mýma očima. Účelem výstavy je ukázat zemi, která momentálně předsedá
EU, tak jak ji vidí široká
veřejnost. O zážitky ze
svých cest se lidé mohou
podělit zasláním fotografií na email: kromeriz@
europe-direct.cz. Současně
je v prostorách Knihovny
Kroměřížska k vidění další
výstava, tentokrát slovinské přírody a architektury
prostřednictvím aplikace
Zappar.
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Prázdninové ukázky kovářské práce
Holešov (red) - Ukázky
kovářské práce v zámecké
kovárně předvádí každý
červencový a srpnový pátek a sobotu kovář Jakub
Ryška. Ukázky se konají v
rámci pravidelných komentovaných prohlídek Malého
muzea kovářství jako bonus.
„Mladý kovář Jakub Ryška předvádí tradiční kovářské operace, kutí základních tvarů, jako jsou lístek,
kovářský hřebík nebo srdíčko. Malé děti si vyzkoušejí,
jak těžké je treﬁt se správně
do kovadlinky. U průvodce
si mohou zakoupit kovářský suvenýr z dílny Vojtěcha Sousedíka,“ zve Dana
Podhajská z Městského kulturního střediska.
Holešovská kovářská díl-

na včetně výhně a vybavení je původní a je historic-

Poutníci budou
putovat přes Holešov,
Kroměříž a Kvasice
Region (naf) – Tradiční
Pouť za umělce v letošním
roce povede přes Holešov,
Kroměříž a Kvasice. Její v
pořadí již patnáctý ročník
se uskuteční v týdnu od
25. do 31. července. Organizátoři poutě připravili pro
poutníky trasu, která začíná v Olomouci a bude pokračovat přes Přerov, Holešov, Kroměříž, Kvasice a
Napajedla. Zakončena bude
na poutním místě Velehrad.
Letos jsou pro poutníky
připravena témata světci a
svatost. „Doprovodný program bude věnován nejprve naší první české světici
a první české křesťanské
kněžně, svaté Ludmile. Ona
je totiž nejen babičkou dalšího významného českého
světce svatého Václava, ale
dá se říct, že je babičkou

všech dalších světců naší
země. Dále potom bude dán
prostor výrazné osobnosti
olomouckého arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana.
Jeho působení zahrnovalo
nejen sféru duchovní, ale i
politickou a společenskou,“
přiblížila Martina Pavlíková, pracovnice Centra pro
kulturu olomouckého arcibiskupství.
Pěší pouť je určena nejen
pro umělce z řad hudebníků, zpěváků, výtvarníků,
herců, ale je otevřená rovněž pro ty, kteří projeví zájem připojit se k putování a
doprovodnému programu.
Poutníky bude doprovázet
kaplan římskokatolické farnosti Přerov P. Jiří Zámečník, který zároveň působí
jako biskupský delegát pro
kauzy svatořečení.

ko-technickou památkou.
Kovářská výheň je plně

funkční, poháněná elektromotorem. Zrekonstruova-

ný kovářský měch z roku
2016, který stojí vedle ní,
je pouze dekorací. Nicméně je zajímavým dobovým
prvkem z druhé poloviny
19. století, který byl kdysi
nezbytnou výbavou každé
kovárny. Původně stával na
půdě a přes potrubí vháněl
vzduch do ohniště, aby udržoval výheň při vysokých
teplotách. Fungoval ještě
do první světové války. V
roce 2018 přibyl v expozici
vertikální měch na pohon
výhně z roku 1854. Městskému muzeu jej věnovala rodina kovářského mistra z Jasenné na Zlínsku. Aby mohl
být převezen do Holešova,
museli jej restaurátoři rozebrat na kousky, jednotlivé
dřevěné kolíky opatrně vytlačit a zase jej v dílně složit.

Starší vzpomínají,
mladší se poučí
Vrbka (red) - Místní
sběratel a velký znalec
historie Alois Otýpka muzeum v obci nejen založil,
sám do něj i shromáždil
velké množství exponátů, které tvořily jeho soukromou sbírku. Některé
předměty do expozice
muzea zapůjčili i místní
občané, a tak je v budově bývalé školy k vidění
starožitné hospodářské
nářadí, dobové mapy i
fotograﬁe přibližující život našich prababiček a
pradědečků.
Vystaveny jsou i archeologické nálezy z období 9. a 10. století, které
byly objeveny na území
obce v r. 1924, a nechybí ani sekera bradatice

z doby Velkomoravské
říše, která byla nalezena
v r. 1995. Pokud provozu
nebrání vládní nařízení,
je muzeum otevřeno ka-

ždou první a třetí neděli
v měsíci od května do
října. K vystaveným předmětům dostanou zájemci
i zasvěcený výklad.

S pomocí dotací dokončili v Chvalnově
rekonstrukci hřbitova
Chvalnov-Lísky (trn)
- Oprava kříže v centrální
části hřbitova a restaurované válečné hroby Antonína
Formánka a Aloise Odstrčila byly poslední etapou rekonstrukce hřbitova, která
trvala tři roky.
„Kříž byl opraven v
rámci dotačního titulu z
ministerstva zemědělství
– obnova sakrálních památek. Byl opraven za částku
157 tis. Kč, z nichž 110 tis.
Kč činila dotace, 47 tis. Kč
bylo vybráno a doplaceno
veřejnou sbírkou v obci,“
vypočítává starosta Zdeněk Lehkoživ.
Válečné hroby Antonína
Formánka a Aloise Odstrčila byly opraveny z dotace ministerstva obrany

Opravený kříž v centrální
části hřbitova.

– oddělení péče o válečné hroby. Celková částka

činila 195 tis. Kč, dotace
pak 156 tis. Kč a dalších

39 tis. Kč doplatila obec
ze svého rozpočtu. „Tato

žádost obsadila 1. místo
v této sekci v rámci ČR za
rok 2020. Velký podíl na
tomto celostátním umístění má chvalnovský rodák Jindřich Novák, který
napsal knihu Chvalnov
v době velké války 1914
– 1918. Životní příběhy
Antonína Formánka a
Aloise Odstrčila byly použity jako součást žádosti o
dotace,“ doplňuje Zdeněk
Lehkoživ.
Restaurátorské práce na
kříži i na válečných hrobech zajišťoval akademický sochař Tomáš Martinák
z Uherského Hradiště.
Celkem bylo využito deset
dotačních žádostí, každá
z nich byla úspěšně proﬁnancována.

