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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

25. ročník Bikemaratonu Drásal je za námi
Zdravotnictví v Holešově je na dobré cestě

Veteráni opět zaplnili zámeckou zahradu
Holešov – Již popatnácté se v Holešově setkali všichni milovníci, majitelé i obdivovatelé nablýskaných historických vozidel a motocyklů. Účast vystavovatelů předčila
veškerá očekávání, historických motocyklů dorazila necelá
pětistovka, automobilů pak dokonce více než 800. Zúčastnilo se také 11 hasičských sborů, z nichž se největší pozornosti těšila hasičská parní stříkačka z Kvítkovic, která také
během dne několikrát dokázala svoji funkčnost. Ani letos
nechyběla funkční replika jednokolového motocyklu, elektro kočáru a dalších obdivuhodných kousků. Lákadlem pro
návštěvníky a sběratele byla také tradiční burza náhradních dílů a bohatý doprovodný program, v rámci kterého
si bylo možné prohlédnout ukázky manévrování s RC modely
nebo vyzkoušet si jízdu v trenažéru formule.
Krásnou podívanou v kouzelném prostředí zámecké
zahrady v Holešově mohli návštěvníci doplnit prohlídkou
zajímavých výstav v interiéru zámku, na které dostali
ke vstupence na sraz veteránů voucher na zvýhodněné
vstupné. Zájem veřejnosti o tuto velkolepou akci rok od
roku roste, letos do zahrady vedly kroky 3100 návštěvníků,
nepočítaje děti a majitelé registrovaných vozidel. Setkání
veteránů tak i letos kvalitně oživilo letní sezónu ve městě
Holešově. Děkujeme všem za účast.
Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Rozmarné léto je i letos, ale tentokrát s nebývalým suchem
Vážení Holešováci a návštěvníci našeho krásného města,
podobně jako tomu bylo v minulých dvou letech i v letošním prázdninovém času nás trápí přehuštěná doprava zvýšená průjezdnost nejen těžké dopravní techniky,
ale i osobních vozidel. Nejhorší jsou pátky odpoledne.
Ale podařilo se nám zvládnout dopravu po tři víkendy, kdy
probíhala největší společenská a sportovní setkání a snad
už se situace po další část prázdnin trochu uklidní.
Dovolím opět vyslovit poděkování za toleranci
a disciplinovanost v dopravě, a to jak řidičům, tak i cyklistům a chodcům. Jen požádám, jako i minule, o pozornost
a ohleduplnost především v oblasti budování nové kruhové křižovatky u gymnázia a autobusového nádraží a také
o dodržování všech omezení a předpisů.
Ale díky investicím města i dalších společností a institucí se daří naše město celkem intenzivně a průběžně
zvelebovat. Avšak každá investice s sebou přináší časově omezené komplikace, a to nejen v komfortu bydlení,
ale i v dopravě či možnostech volnočasového vyžití.
„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna
a to platí o všem v životě,“ uvedl kdysi Benjamin Franklin.
A to letošní sucho? To navazuje na loňské a výraznou
měrou ovlivňuje nejen zemědělské či zahradnické výnosy, ale také poznamenává vzhled města a zámecké
zahrady. A samozřejmě trápí ovocnáře, kteří pro zhodnocení úrody potřebují šťavnaté a sladké ovoce. Ono se
klima na zemi mění a oteplování je realitou. I když stále
někteří tuto skutečnost zpochybňují. Snad nebude pro
naše děti a vnuky za pár let už pozdě. Voda je pro lidi
nejen základní tekutinou, ale v každodenním životě
ji využíváme mnoha způsoby. Bez vody bychom nemohli
žít. A Brazilec Paulo Coelho dodává: „Celé město se může
přestěhovat, ale studna ne. Milenci se potkají, uhasí žízeň,
založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna. Ale když
se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním.
A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam
zůstane také.“
SOUČASNÉ INVESTICE MĚSTA
Město nyní ovlivňuje několik významných investic
a jsou velmi viditelné a citelné. Je třeba uvést, že tyto
stavby byly dlouhodobě připravovány a nezbylo, než
je letos tímto způsobem a jednoznačně realizovat. Kdo
prochází nebo projíždí kolem autobusového nádraží, jistě zaregistroval posun v tom, že se již začaly stavět pilíře
nového zastřešení. To dodává optimismus, že se snad
vše podaří přibližně v termínech dokončit, jak sliboval
dodavatel stavby. Ono to ale není jednoduché, protože
tuto stavbu zkomplikovalo a pozdrželo vybudování nové
kanalizace, která vedla jinudy, než byla zakreslena v projektech, nebo vůbec neexistovala, podobně jako staré
teplovody. To také práce prodražuje.
Kruhová křižovatka u gymnázia je také ve velké
rozpracovanosti, ale jak jinak, i zde se vyskytly komplikace. Jde především o to, že je třeba přeložit některé sítě,

především vedení plynu, a protahují se dohody s jedním
vlastníkem pozemků. Snad se ale vše zvládne, dojde co
nejdříve k administrativnímu vyřešení a práce budou
moci pokračovat podle harmonogramu. Stavba prospívá totiž i uvedenému vlastníku a provozovateli. Tato
rozsáhlá a zásadní investice je skutečně velmi významná
a důležitá pro město i třeba strategickou průmyslovou
zónu a jistě asi nejvýrazněji napomůže ke zklidnění dopravy ve středu města.
S touto křižovatkou souvisí revitalizace parku
v Masarykově ulici, která byla vynucena nejen potřebou
upravit park pro sochu a památník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, ale prostor si už
vyžadoval obnovu. Práce se blíží k závěru a po dotvoření a doplnění zeleně budeme moci využívat toto místo
k odpočinku i třeba k setkávání obyvatel.
Čtvrtou významnou stavbou a také prakticky takřka
čtyři roky připravovanou je vybudování staronového
atletického areálu na stadionu Míru. Tato stavba byla
zahájena koncem jara a dodavatel velice usilovně a velmi profesionálně pokračuje dle harmonogramů. Menší
navýšení nákladů – v porovnání se stavbou – přineslo
umístění rozvodů a vybudování patek pro osvětlení.
A to proto, že sice projekt s tímto počítal, ale osvětlení se
nedostalo do podpory projektu a bylo by asi chybné při
stavbě vedení do země neuložit, protože by již v budoucnu nešlo do podloží kopat.
Dále se připravuje zahájení oprav masných krámů,
opravy některých komunikací, vybudování či dotvoření
chodníku ve Školní ulici a propojení s Novosady, oprava
náhonu, vybudování nového dětského hřiště na Novosadech atd.
ALE NEJEN INVESTICE
Život města tvoří a doplňuje i ovlivňuje řada menších či zcela neviditelných věcí. To může být např. společenský a kulturní život, který je v Holešově velmi bohatý.
Ten je ale viditelný dost. Jde například o mezilidské
vztahy a různé vazby. V posledních dnech proběhlo na
radnici několik setkání, které vyvolaly nepříjemné konflikty či bezohlednost mezi sousedy nebo nájemníky
a také se stále - i letos v tomto období - množí stížnosti
na porušování nočního klidu. Není toho mnoho, co může
město nebo pracovník městského úřadu vyřešit. Jejich
kompetence jsou omezeny a mnohdy mohou jen apelovat na zainteresované strany, aby se snažily dohodnout
nebo nalézt kompromis. Tedy, pokud mohu doporučit,
dovolím si vás požádat o ohleduplnost ke svým sousedům a pochopení jejich situace, problémů i potřeb.
A k tomuto můžu dodat, že pokud se někdo chová bezohledně, volejte tel. č. 156, to je městkou policii!
ZDRAVOTNICTVÍ A HOLEŠOV
Asi nejvíce žhavá věc pro obyvatele našeho města
a regionu je nedostatek praktických lékařů. V posledních

měsících z různých důvodů ukončili svou praxi tři praktiční lékaři. Pro mnohé z nás se jednalo o naprosto nečekané a neohlášené ukončení, tak se na tuto možnost
nedalo dlouhodoběji a systematicky připravit. Přesto
musím uvést, že město jednalo po obdržení informací
následným způsobem. Připravuje pro jednu lékařku
prostory ve zdravotním středisku na Novosadech a pro
druhou v Centru pro seniory. První z lékařek by měla
zahájit svou praxi v prvních dnech září, podle dohody,
kterou má sepsanou s Tepelným hospodářstvím (nájem
prostor) a druhá někdy na podzim (CpS), kde bude také
třeba přizpůsobit prostory pro provoz plnohodnotné ordinace. Také se plánuje zablokování jednoho ze „slušnějších“ městských bytů pro případ potřeby získání praktického či zubního lékaře.
Město dále intenzivně jednalo či komunikuje se
Zlínským krajem a třemi zdravotními pojišťovnami.
Z této komunikace můžeme našim spoluobčanům sdělit, že pro nepříznivou situaci ve zdravotnictví na Kroměřížsku a Holešovsku Všeobecná zdravotní pojišťovna
i Revírní bratrská pokladna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra zařadily tyto regiony do seznamu oblastí
s omezenou dostupností zdravotních služeb praktických
lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost a tím
může praktický lékař požádat Ministerstvo zdravotnictví
o dotaci. Revírní bratrská pokladna, pokud to schválí
představenstvo, také nabízí zvýšení poplatku za pojištěnce u lékaře podobně jako pojišťovna MV.
DVA ČI TŘI NOVÍ LÉKAŘI NA PODZIM
Ale co je nejdůležitější – 8. srpna proběhnou na
Zlínském kraji dvě „výběrová řízení na praktické lékaře
v Holešově“. Jedno na obvod po panu doktoru Bednářovi
a druhé po paní doktorce Zimákové. Podle informace ze
Zdravotní pojišťovny MV ČR a částečně Zlínského kraje se
předpokládá, že by jedna nová lékařka zahájila činnost
v září (uvádí se 1. září právě na Novosadech v prostorách
města – obvod MUDr. Bednáře). Druhá paní doktorka
má otevřít ordinaci po MUDr. Zimákové 1. listopadu. Třetí lékařka připravuje ordinaci ve spolupráci s CpS a městem právě v tomto zařízení a přepokládáme její otevření
– jak již bylo uvedeno – také na podzim.
Podle informace z těchto pojišťoven bylo už ale vypsáno několik podobných výběrových řízení – i na zubní
lékaře nebo na pediatry – ale zatím neúspěšně. Doufejme, že motivační projekty pojišťoven a přístup města
i kraje přispěje ke stabilizaci zdravotnictví v našem městě. Jen pro informaci; jména nových lékařů neuvádíme,
protože je třeba napřed, aby proběhlo ono řízení a začala
ordinace trochu fungovat.
Moc krásné a pozitivní letní prázdninové a dovolenkové dny vám všem, přátelé…
Rudolf Seifert
starosta
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Městské brigády jsou i letos plně obsazeny
Holešov - Město Holešov pořádá letos již popáté
letní brigády pro studenty. Každoročně se letních brigád účastní kolem stovky žáků a studentů středních
škol. Stejně jako v loňských letech je hlavním smyslem
aktivity poskytnout mladým lidem možnost si přivydělat a v neposlední řadě také snaha o údržbu veřejných
prostranství. Letní brigády již tradičně organizuje město Holešov a pracovníci městského úřadu ve spolupráci
s příspěvkovými organizacemi, osadními výbory či obchodními společnostmi města. Zastupitelstvo letos vyčlenilo na brigády částku 500 000 korun.
Práce úměrné věku brigádníků probíhají na veřejných prostranstvích města a místních částí, dále
při organizování akcí nebo údržbě zámecké zahrady,
prostranství u hasičárny, na sportovištích města,
v některých školách atd. V prvních dvou turnusech,
respektive v měsíci červenci, se brigád zúčastnilo
31 chlapců a 24 dívek.
Hana Helsnerová

Prevence závislostí na Holešovsku – kdo je kdo v síti?
Holešov – Pro dítě a jeho vývoj je důležité vyrůstat v rodině, zažívat pocit bezpečí, přijetí, mít oporu
rodiče či pečující osoby, která mu pomáhá dospět
a osamostatnit se. Ne vždy tomu tak je. Někteří rodiče
se o dítě nestarají, dítě může být svědkem domácího
násilí či ho zažívat, opakovaně utíkat z domova, nechodit do školy... Pokud se tak stane, vždy má dítě v České
republice právo na ochranu a podporu. Kolem dítěte je
pomyslná podpůrná síť. Kdo ji tvoří? Sociální pracovník,
který napomáhá rodině řešit nepříznivou situaci. Nebo
učitel, lékař, psycholog a další, kteří si všimnou, že se
něco děje. Policie či soudce, který vyslechne a rozhodne
v zájmu dítěte. Ti všichni mají v síti nezastupitelné místo a mohou předcházet ohrožení dětí. A právě tématu
prevence, zejména ve vztahu k závislostem, se věnovali účastníci mezirezortního setkání, které proběhlo
16. května v Holešově.
Setkání, které se uskutečnilo v rámci projektu
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí,
iniciovala lokální síťařka Martina Janečková, působící
v ORP Holešov. Cílem setkání bylo přiblížit, jaké možnosti prevence místní síť služeb ohroženým dětem
a rodinám nabízí a seznámit se s příklady dobré praxe. Setkání se zúčastnilo 22 zástupců z oblasti školství,
sociálních služeb, samosprávy, církví, státní správy či
volnočasových aktivit.
Jak vypadá prevence na Holešovsku?
V úvodu ředitel Základní školy Kostelec u Holešova
Zdeněk Ballnér představil, jakým způsobem se snaží
školy předcházet negativním jevům u žáků. Ne každý
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ze zúčastněných věděl, že na školách působí metodici
prevence, kteří jsou v rámci prevence první kontaktní
osobou. Jsou těmi, kdo navrhuje jakých aktivit na téma
ochrany zdraví, životního prostředí či bezpečnosti se
žáci zúčastní. Uvedená témata bývají zakomponována
i do běžných vyučovacích hodin.
Velitel Městské policie Holešov Eduard Dlhopolček
představil nabídku besed, které jsou určeny pro děti
mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol. Besedy na téma bezpečnost uskutečňují samotní strážníci.
Dospělým, ale i mladistvým, kteří užívají návykové látky, nabízí pomocnou ruku sociální služby. Jednu
z nich představila Gabriela Kosíková, která je vedoucí
Terapeutického centra ve Zlínském kraji Společnosti Podané ruce působící i na Holešovsku:„Naše služba se zabývá nejen drogovými závislostmi, ale pomáhá překonávat
i závislosti na hazardních hrách či internetu a moderních informačních technologiích.“
Přítomným se představilo také Středisko výchovné péče Kroměříž. Pracovnice jeho pobočky v Bystřici
pod Hostýnem přiblížila, jakým způsobem může být
nápomocna školám a rodinám při řešení zejména výchovných, vztahových potíží žáků a třídních kolektivů.
A jak akci zhodnotila Lucie Masaříková ze Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Dětského centra
Zlín? „Velmi oceňuji možnost mezirezortního setkávání
vzhledem k tomu, že se díky tomu vyjasní kompetence
všech účastníků napříč spektrem poskytovaných služeb
a rodině tak můžeme nabízet aktuální a kvalitnější informace týkající se problematiky, kterou řeší. Akce byla přínosná a obsahově zajímavá, mohla jsem si utřídit nabídku možností prevence v této oblasti v rámci Holešovska.“

Kdo je kdo v síti služeb, aneb kde hledat pomoc?
V závěru setkání byl představen Přehled aktérů sítě
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Holešov,
který byl vytvořen lokální síťařkou ve spolupráci s aktéry sítě služeb. Jedná se o adresář služeb, jehož cílem
bylo zpřehlednit konkrétní nabídku služeb pomáhající
dětem v nepříznivých životních situacích. „Je určený
všem, kdo pracují s dětmi“, uvedla lokální síťařka, která
již nyní chystá další setkání zaměřené na pomoc dětem
s psychickými potížemi. „Ráda bych poděkovala rovněž
zástupcům Jednoty bratrské za poskytnutí prostor
a občerstvení,“ uzavírá síťařka.
Více o síťování služeb a dalších aktivitách projektu
najdete na www.pravonadetstvi.cz.
Mgr. Martina Janečková
Lokální síťařka pro ORP Holešov a Kroměříž
Kontakt: martina.janeckova@mpsv.cz
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poděkování
Centrum pro seniory Holešov, p.o. děkuje
panu Ing. Jaroslavu Valentovi z firmy VAKLIMA,
pěstírny jahod, za sponzorský dar našemu zařízení.
Poskytnuté jahody byly využity jako občerstvení pro naše klienty, kteří si na nich velmi pochutnali.
Za odd. TERAPIE Instruktorky sociální péče

www.holesov.cz
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Červené kontejnery na elektrozařízení a baterie v Holešově
Holešov – Město Holešov umístilo na vybraných
stanovištích osm kusů červených kontejnerů společnosti
ASEKOL a.s. na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií.
STANOVIŠTĚ:
1. Ovocná
– naproti domu č. p. 415 vedle kontejneru na textil
2. Družby
– u domu č. p. 1381 vedle kontejneru na textil
3. Novosady
– před domem č. p. 1362 vedle kontejnerů na směsný komunální odpad
4. Holajka
– u domu č. p. 184 na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad
5. Grohova
– parkoviště mezi hřbitovy na stanovišti kontejnerů
na tříděný odpad
6. U Letiště
– před domem č. p. 1195 na stanovišti kontejnerů na
tříděný odpad
7. Zlínská
– vedle domu č. p. 871 na stanovišti kontejnerů na
tříděný odpad
8. Luhy
– u železniční trati na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad
Ing. Lenka Brezanská
Oddělení životního prostředí

Využívejte otevírací dobu
odpadového centra
Holešov – V souvislosti se zvýšeným množstvím
tříděného odpadu na stanovištích k tomu určených je
třeba pochválit obyvatele, kteří řádně třídí, nejenom
plast, papír, sklo ale i bioodpad. Ovšem se zvýšeným
úsilím se nám na stanovištích zvyšuje podíl takového
odpadu, který tam nepatří a tudíž by se měl odkládat do
odpadového centra. To je otevřeno šest dnů v týdnu do
17.00 hodin. Jedná se o komodity znečištěné, koberce,
plastový nábytek, odpad po malování, novodurové potrubí, zaolejované nádoby, neúplné elektrospotřebiče
a mnoho dalších. Veškeré tyto komodity jsou odebírány
zdarma a obsluha odpadového centra vám jistě poradí
a pomůže.
Bližší informace najdete na webových stránkách:
https://www.tsholesov.cz/

DO KONTEJNERŮ PATŘÍ:
Baterie, drobná elektrozařízení jako jsou např.
mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače
mp3, rádia, notebooky, klávesnice, myši, nabíječky, kalkulačky, budíky, elektronické hračky, auta
na vysílačku, roboti, šlehače, toustovače, mixéry,
drtiče ledu, rychlovarné konvice, fény, kulmy,
elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky, ruční
vysavače apod.

částkou 1 Kč Nadačnímu fondu Rovná šance a podporu handicapovaných spoluobčanů.

Za každý sebraný kilogram elektrozařízení do červených kontejnerů přispívá společnost ASEKOL a.s.

Více informací na: www.asekol.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz

DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ:
Zářivky a úsporné žárovky, tonery, televizory,
počítačové monitory, velké domácí spotřebiče
jako jsou ledničky, pračky, mrazničky apod. (tyto
mohou občané odevzdat zdarma v odpadovém
centru).

73 % obyvatel ČR třídí odpad.
353 000 je v ČR barevných nádob na tříděný odpad.
2 174 322 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 542 000 tun papíru.
28 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu.

Libor Liška, jednatel
Technické služby Holešov, s.r.o.
Prosíme občany, kteří vyvážejí do sběrného dvora nábytek, aby oddělili dřevěné
části od polstrování. Dřevěné části prochází další recyklací. Děkujeme.
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Dům č. p. 65
prošel další opravou
Holešov - Dům č. p. 65 na Masarykově ulici, zvaný „Hejtmanský“, nyní známy jako sídlo restaurace
Podzámčí, byl spolu se sousedním, nyní již bohužel
neexistujícícm domem č. p. 66, zvaným „Panský“
v 16. až 18. století nejvýstavnějším domem v Holešově. Zatímco v té době byla většina domů přízemních,
v 16. století dokonce řada z nich dřevěných, tyto domy byly
výstavnými kamennými, patrovými objekty. Dům č. p. 65
byl odedávna svobodným domem, nebyl tedy zatížen
poddanskými povinnostmi vůči holešovské vrchnosti.
Od 16. století v něm zřejmě sídlili hejtmani panství, tedy
správci a nejvyšší úředníci panství. V roce 1628 je zaznamenáno, že zde sídlil Vilém Ullersdorfer z Němčího, hejtman a regent holešovský, který byl původně protestant,
i když sloužil katolickému majiteli panství Ladislavu
mladšímu z Lobkovic. Jako představitel protestantské
šlechty se zúčastnil v roce 1620 výslechů a mučení Jana
Sarkandra, holešovského faráře, za což jej císař po potlačení stavovského povstání odsoudil ke ztrátě majetku,
Ladislav z Lobkovic ale ocenil jeho věrné služby a na základě jeho intervence u císaře byl panu Vilémovi vrácen
alespoň dům v Holešově. Na sklonku 17. století dům patřil ke svobodnému dvoru šlechticů Křenovských (dětem
Jíry Křena z Chodče), v první čtvrtině 18. století se stal
majetkem holešovského polesného, Johanna Heinricha
Ribsona, kterého proto jeho pán, hrabě František Antonín z Rottalu, osvobodil z poddanství. Od roku 1779
se dostává dům do majetku holešovských měšťanů, ve
kterém zůstává až do roku 1880, kdy jej zřejmě kupuje
hrabě Rudolf z Vrbna. Koncem dvacátých let kupuje dům
od zadlužených Vrbnů holešovský advokát JUDr. Rudolf
Kočiřík, v jehož rodině dům zůstává až do znárodnění
po roce 1948. Pro starší holešováky je tento dům znám
jako Kostkův dům díky tomu, že v něm byla po desetiletí

umístěna advokátní poradna JUDr. Kostky. V advokátní
tradici v domě nyní pokračuje Mgr. Milan Fritz. Majitelé domu v rámci příkladné spolupráce s památkovým
ústavem dům postupně opravují. Posledním velkým zásahem byla oprava fasády ve dvoře zmíněné restaurace.
Jedná se o výstavnou jednopatrovou budovu s nižším půdním patrem palácového typu, s barokní fasádou
i interiéry přízemí a prvního patra, kde jsou v některých
místnostech zachována tzv. štuková zrcadla na stropech.
Celková podoba domu, ve kterém lze sledovat i starší
renesanční prvky (a část gotických sklepů) odkazuje
do poloviny 18. století a je tak kromě zámku, kostelů
a pivovaru zcela nejstarší zachovanou kulturní památkou
v Holešově.
Hana Helsnerová

Místní část Tučapy má požehnaný prapor a znak
Každoroční dvoudenní hodové slavnosti patří k vrcholům kulturního a společenského dění v místní části
Tučapy. Ty letošní byly o něco slavnostnější, protože
kromě tradičního programu požehnal holešovský děkan
a farář P. Jiří Walczak tučapským nový znak a prapor.
Hody se tradičně konají o víkendu nejblíže svátku Petra
a Pavla, letos tedy 30 června.
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Kromě průvodu a mše sv. se odehrává velký zábavní
program na místním hřišti a výletišti. Hlavním bodem
pak je tradiční turnaj ulic ve fotbale, hodová zábava
a řada atrakcí pro děti i dospělé.
První zmínka o obci pochází z poloviny 12. století
Po třicetileté válce vlastnil obec rod Rottalů. V roce 1789
byla zřízena škola, roku 1846 byla na obdélníkové návsi
postavena zvonice, v roce 1896 byl v dolní části
zbudován první vodovod a v roce 1919 byla při
cestě do Bořenovic postavena cihelna.
Název Tučapy je pravděpodobně slovanského původu a vznikl asi v raném středověku.
V historických pramenech se jméno obce objevuje v nejrůznějších tvarech. „Čapět“ sice znamená
sedět na místě.: tu - čapí (tam - sídlí). Ale dá
se také vyjádřit název obce podle toho, že zde
hnízdili čápi. A z této domněnky vychází nový
znak a prapor současné místní části. Na erbu
v zeleném poli – to vyjadřuje zemědělský ráz

obce a regionu – je čáp a v horním rohu zvon. Zvon pak
znázorňuje zvonici – kapličku – která je spolu s památníkem padlých a kulturním domem a školkou středem
obce a centrem dění.
Tučapy podobně jako i Holešov nebo řada dalších
obcí v regionu znaky neměly a vycházelo se při jejich
sestavení z obecních pečetí a potom z i různých místních
specifik. O loňských hodech proběhla anketa o podobě
znaku a praporu a z několika variant byla vybrána ta,
kterou letos obyvatelům požehnal pan děkan a osadní
výbor nechal vytvořit. Jen je třeba dodat, že zcela oficiální znaky obcím schvaluje poslanecká sněmovna
a zastupitelstvo.
Hodové slavnosti pořádá místní osadní výbor, Sbor
dobrovolných hasičů a myslivci. Ti také stojí za společenským životem v obci. Pořádají tradičně vodění medvěda,
hasičský ples, hodové slavnosti a zábavy.
R. Seifert

www.holesov.cz
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Výstava přímo v zámecké zahradě: Děti slaví 100 let republiky
Holešov - Městské kulturní středisko otevře 1. srpna 2018 první část výstavy Děti slaví 100 let republiky.
Tato část je určená do zámecké zahrady a obrázky budou
volně nainstalovány přímo na kmenech stromů.
Jedná se o malý výběr z prací, které děti z holešovských ZŠ a ZUŠ namalovaly nebo nakreslily u příležitosti
výročí, které si republika letos připomíná. Součástí expozice bude také malá vědomostní stezka. Rodiče s dětmi
si mohou na Městském informačním centru v Holešově
vyzvednout hrací kartu, výstavu si projít a odpovědět
na vědomostní otázky, které vycházejí z nejdůležitějších mezníků historie samostatného státu. Vědomostní
stezka je rozdělená na otázky pro první stupeň základních škol a druhý stupeň základních škol + gymnázium.
S vyplněnou kartou se poté vrátí zpět na informační
centrum, kde je čeká krásná odměna. Těšíme na všechny
malé Čechy, kteří jsou na svou vlast hrdí.
Tato část výstavy bude v plenéru zámecké zahrady
k vidění do konce října. Od října pokračuje výstava druhou částí v arkádách holešovského zámku.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

Úspěšná reprezentace Moravských dětí na mezinárodní soutěži sborů
International Musical Eisteddfod Llangollen 2018
Holešov – Začátek prázdnin byl pro Moravské děti
ve znamení mezinárodní soutěže sborů, která se konala
v severním Walesu – Eisteddfod Llangollenu. Tato soutěž
je jedna z výběrových soutěží, které se každoročně zúčastní
kolem 4 000 umělců z celého světa a návštěvnost festivalu
se pohybuje každoročně kolem 40.000 hostů. Festival se stal
stálicí mezi předními vyhlášenými festivaly – byl založen již
v roce 1947 s cílem prosazovat mír a dobrou vůli mezi národy, podpořit vzdělanost, poznání a umění prostřednictvím
každoročního festivalu hudby, folkloru a tance. Soutěžní
festival Llangollen Eisteddfod je uznávaný jako jeden z nejvýznamnějších světových festivalů a byl nominován na řadu
ocenění, včetně Nobelovy ceny za mír. Patronem festivalu
je HRH Princ z Walesu a prezidentem je sir Terry Waite CBE.
Moravské děti zde se svou sbormistryní Lenkou Poláškovou a za klavírního doprovodu Martiny Mergentalo-

vé soutěžily v konkurenci světových sborů (např. z New
Jersey/USA, Shillong/Indie, Calgary/Canada, Seattle/
USA, Douglass/Isle of Man, Vancouver/Canada, Phoenix/
Arizona, USA, Brisbane/Austrálie a Teeside, Heeford/England) ve dvou kategoriích – „Folk song“ – lidová píseň.
V této kategorii bylo zastoupeno 11 sborů a Moravské
děti získaly v těsném bodovém ohodnocení 7. místo.
(v každé kategorii byla udělována pouze tři místa
– na 1. místě se umístil sbor Cantabile Hereford Cathedral
School – England, na 2. místě - Seattle Girl Choir – Canada a 3. místo patřilo velkému sboru z British Columbia Girl
Choir – Vancouver.
V kategorii „Senior Childrens Choir“ opět ve světové konkurenci deseti sborů Moravské děti získaly krásné
6. místo. (na 1. místě se umístil sbor British Columbia Girl
Choir, na 2. místě Brisbane Grammar School Grammar-

phones – Austrálie a na 3. místě Wrexham County Youth
Choir – Wales.
Kromě soutěžních vystoupení Moravské děti zpívaly
ještě na dalších třech samostatných koncertech – dvou na
venkovních pódiích a jeden koncert i s prezentací pro střední školu. (ve Walesu začínají prázdniny o týden později než
v ČR). Velký obdiv a úspěch měly také naše šité „Holešovské
kroje“, které zaujaly pozornost všech posluchačů a diváků.
Moravské děti se této prestižní soutěže mohly zúčastnit a reprezentovat Českou republiku i Holešov nejenom díky souhlasu a financování rodičů, ale hlavně díky
vstřícnosti a podpoře Města Holešova – z grantu pro
neziskový sektor „Akce milion“. Děkujeme tímto ještě
jednou za celý sbor Moravské děti. (Jednotlivé soutěžní
vystoupení můžete najít na webu: www.llangollen.tv)
Mgr. Jana Slovenčíková, Moravské děti
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Výstava Bzzukot: Na Zámku to bzučí jako ve včelím úlu
Holešov - Zámek Holešov otevřel interaktivní výstavu pro malé i velké Bzzukot. Hravou formou představuje svět včelího společenství a cílí především na rodiny
s dětmi. Otevřená bude od 22. června do 15. září.
Výstava pojímá všechny aspekty života tohoto
hmyzu v jejich společenství. Důraz je přitom kladený
právě na souhru a spolupráci návštěvníka s výstavním
prostorem, ve kterém je všechno dovoleno.
Především malí návštěvníci si letos v létě na holešovském zámku mohou vyzkoušet, jaké je to stát se včelou v květinovém poli, sbírat pyl nebo starat se o larvičky
jako včelí chůva. Připraveny budou také doprovodné
edukativní exponáty a aktivity, například třídění larev
a starání se o ně podle jejich budoucí role ve včelí komunitě. Tento hlavní prvek doplní další, které návštěvníkům
vysvětlí, jak funguje hmyzí kolonie. K dispozici bude
také videomikroskop pro pozorování včelích vzorků,
prosvícený stůl pro kreslení včel, k vyzkoušení včelařské

vybavení, skutečný včelí úl, hry a skládačky vysvětlující
životní cyklus včel, včelí fyziologii a vztahy mezi včelami
a životním prostředím.
V hravé části si návštěvníci zkusí různé role, které
mohou včely v úlu mít a vyrábět med. Této části expozice přitom bude dominovat velký hravý úl - kopulová
struktura z šestiúhelníkových krabic, ze kterých lze
sestavit plástev.
Další zajímavostí bude doprovodný 3D fotoateliér
Letíme vysoko! Jeden ze sálů proměnili organizátoři výstavy v obří ateliér, ve kterém se děti mohou fotografovat ve filmových kostýmech, například jako Harry Potter.
Ve spolupráci s místními včelaři přidali autoři výstavy do zámeckých prostor také expozici o včelařství.
K vidění bude současný i dobový úl, medomed a další
nástroje, které včelař k chovu včel potřebuje.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

Začíná výstava Stavby století republiky 1918 - 2018
Holešov - Zámek Holešov představuje na chodbách
1. patra výstavu prezentující stavby, které na území Zlínského kraje vznikly v letech 1918 - 2018.
Na panelech jsou k vidění texty a fotografie přibližující nejen ikonické stavby moderní architektury, ale i méně

známé budovy, například Státní banka ve Vsetíně, Městská spořitelna v Uherském Hradišti, bývalý okresní úřad
v Kroměříži, ale také napříkald vily slavných cestovatelů
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Díla posledního
desetiletí zastupuje Kulturní a univerzitní centrum Zlín.

Všechny stavby jsou prostřednictvím dobových
a současných fotografií kladeny do časové reflexe.
Výstava je volně přístupná až do 31. srpna 2018.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

Tradiční XVI. Letní iluze a výstava valašského řezbáře
Holešov - Tradiční souhrnná výstava obrazů, grafik,
plastik, užitého umění a fotografií nejen holešovských
výtvarníků Letní iluze začíná 29. června v Zámecké galerii v Holešově.
Holešov se po roce opět setkává s díly třiadvaceti
malířů, grafiků, fotografů a sochařů, kteří svá díla tvoří

pouze pro potěšení své i svých přátel. Letní iluze se přitom každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují příležitost umělecky
se vyjádřit a svou práci prezentovat. Představují pestrou
nabídku umění od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotografie a malbu.

Současně bude otevřena výstava plastik řezbáře
Jaromíra Šimáka z Újezdu u Valašských Klobouk.
Letní iluze a řezbářská prezentace skončí 30. září
2018
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

Cesty ke svobodě. Výstava shrnuje tvorbu samostatného státu
Holešov - Zámek Holešov představuje od 29. června historickou výstavu, která nabízí návštěvníkům velké
množství poznání o druhé polovině 19. století a první
polovině 20. století. Třicet osm velkoformátových tabulí
shrne historii tvorby samostatného státu a češství. „Toto
je velké téma a letos velmi aktuální. Historii tvorby státu
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odrážejí fotografie, architektura, literatura, dokumenty
i novinové články. Je zajímavé sledovat, jak se toto období a především léta 1918 až 1938 odrazila v umění,“ říká
k výstavě kurátor Pavel Chmelík.
Zmiňuje jména jako Otto Gutfreund, Otakar Nejedlý, Max Švabinský nebo české krajináře ze školy Julia

Mařáka. Vedle umělecké linky je však zajímavá i ta historická, výstava například velmi zajímavě podává téma
vzniku a rozvoje legií.
Výstava je volně přístupná v 1. patře zámku a trvá
do 31. srpna 2018.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Zita Jehlářová – Zářičí
Jakub Šico – Bystřice pod Hostýnem
Kristýna Ševčíková – Prusinovice
Eduard Julina – Veselá
Markéta Pergerová – Holešov
Jaroslav Tiefenbach – Holešov
Michaela Hejníková – Holešov
Zdeněk Černoch – Holešov
Kateřina Bartůňková – Holešov
Jiří Černý – Praha
Marie Dvorníková – Jankovice
Martin Schlehr – Beňov
Nicole Jandalová – Holešov
Michal Mariánek – Holešov

Tereza Vajdová – Žeranovice
Tomáš Machálek – Míškovice
Michaela Figová – Žeranovice
Zdeněk Zimčík – Otrokovice
Magdaléna Žujová – Pacetluky
Martin Pospíšilík – Pacetluky
Lenka Kamenářová – Žeranovice
Zdeněk Huta – Žeranovice
ÚMRTÍ
květen 2018
Emilie Kuklová – Holešov, č. Dobrotice
Ludmila Jedličková – Holešov
Ludmila Šťastná – Holešov
Kamila Neumannová – Holešov
Zdenka Uhříková – Holešov
Helena Zelinová – Holešov
Jiřina Nezdařilová – Holešov

Zdeněk Zacpal – Holešov
Emilie Koutná – Holešov, č. Žopy
Ondřej Matyáš – Holešov
Anna Minarčíková – Holešov
Margita Bradová – Holešov
Rudolf Gába – Holešov
Červen 2018
Marie Petrášová – Holešov
Marie Janušková – Holešov
Hugo Sapper – Holešov
Rudolf Ponížil – Holešov
Jiřina Einšpiglová – Holešov
Iveta Kojetská – Holešov
Libuše Dvořáková – Holešov
Vladimír Horálek – Holešov, č. Dobrotice
Alena Julinová – Holešov
Josef Mičola – Holešov
Jarmila Kubová – Holešov
Jiří Kantor – Holešov
-JM-

Svatojánské půjčování bylo magické i tajemné
Holešov – Návštěvníci holešovské knihovny měli
jedinečnou šanci vyzkoušet kouzlo bylinek, užít si čarovnou moc hudby a vychutnat si magii svatojánské noci.
Šikovné knihovnice si pro všechny čtenáře a posluchače
připravily povídání o bylinkách, tajemná zákoutí se zlatým pokladem i dětský koutek.
Když slunce dosáhne na obloze svého vrcholu
a jeho paprsky dopadají kolmo na obratník Raka, nastává letní slunovrat. Tímto dnem s nejdelším časem
denního světla a nejkratší nocí startuje na severní
polokouli astronomické léto. A právě s příchodem léta
se objevuje také spousta tradic, které se k tomuto příjemnému ročnímu období vážou – některé už dlouhá
staletí, jiné jsou celkem nové. Mnoho z tradic se váže ke
známé Svatojánské noci, která dostala svůj název záhy

po příchodu křesťanství do našich zemí – a to po svatém
Janu Křtiteli. Naši předkové věřili, že právě noc z 23. na
24. června má magickou moc a díky tomu vznikla pro
tento čas řada zvyků. Některé jsou spojeny se zdravím,
jiné s milostnou magií a štěstím. „Chtěly jsme oprášit
staré tradice, na které už se třeba dávno zapomnělo,“
upřesnily organizátorky akce.
Komorní atmosféru pak dotvořily nejenom písně
souboru Corda Magico, ale také následný koncert písničkáře s pseudonymem NoSláva. Připraveno bylo také
několik čtenářských výhod například v podobě amnestie
nebo bezplatné registrace. A co teprve vlahá letní bouřka,
ta tajemnou atmosféru dokreslila dokonale. I když tu patrně knihovnické čarodějky na svědomí neměly...
Hana Helsnerová

Poděkování za pomoc v nouzi
Holešov – Ráno vstáváme do každého dne, který
máme před sebou. Čekají nás příjemné i méně příjemné dny, události a setkání. Někdy bohužel i katastrofy.
Strašná výhoda našeho života je, že nevíme, co nás čeká,
za hodinu, zítra, pozítří.
Dne 28. června 2018 mě asi v 11.15 volalo neznámé
číslo. Po zvednutí telefonu jsem slyšela, že mi sousedka
řekla: „U Vás hoří, přijeďte“. V první chvíli jsem si říkala,
že je to žert, ale po opakování „U Vás hoří, přijeďte“, jsem
sedla do auta a jela domů. A už jsem viděla požární auta
a policii. Šla jsem jak ve snách a dívala se, jak se z domu
valil černý štiplavý kouř. Hasiči mě nechtěli dovnitř pustit
a tak jsem se dívala jen z dáli a viděla totálně zničenou
a vyhořenou kuchyň, kde zbyly jen ohořelé zbytky a zničené ostatní pokoje zasažené ohněm a černým kouřem.
Viděla jsem, že nemám nic, jen vyhořelý zničený dům.
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V domě byla dcera a pes Ahmed. Dcera zjistila,
že se v přední části domu něco děje. Otevřela dveře do
pokoje a viděla valící se štiplavý kouř. Vyběhla oknem
na dvůr a volala o pomoc. Pak vyskočila oknem do ulice
a šla zvonit na sousedku. Pak se ještě vrátila pro psa, který
byl v dalším pokoji celý roztřesený. Vytáhla ho a vyhodila
z okna ven. Sousedka paní Zachovalová a sousedé zavolali hasiče.

Botosové DiS., přátelům Renatě a Luboši Zmeškalovým,
MUDr. Josefu Minarčíkovi a jeho bratrovi, přátelům Martinovi a Liborovi, Technickým službám Holešov s.r.o.,
Radě Města Holešova, MVDr. Drahomíře Sklenářové,
Ing. Pavlu Karhanovi a dalším našim přátelům a známým, kteří v nouzi pomohli a pomáhají.
Příčina požáru - technická závada na rychlovarné
konvici poučení pro všechny - vypínat z elektřiny!

Chtěla bych obzvlášť poděkovat za pomoc:
Starostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi, paní Marii Zachovalové, Hasičskému záchrannému sboru a dobrovolným
hasičům z Holešova a z Hulína, MěÚ Holešov - odboru
SVZ - Mgr. Ireně Seifertové a Bc. Svatavě Boledovičové,
Úřadu práce, kontaktní pracoviště Holešov Ladislavě Kulhavé, Charitě Holešov – Mgr. Milanu Jelínkovi a Gabriele

Nevím, zda-li dům opravíme, nebo budeme hledat
náhradní bydlení, ale momentálně máme kde bydlet
a máme základní věci pro život a blaží mě pocit, že jsme
nezůstali na ten průser sami, a že v Holešově fungují
služby pro lidi v nouzi a úžasní přátelé.
Irena a Ondřej Piskačovi

www.holesov.cz

KULTURA

V Količíně už zní
nový zvon

Sbor Našir ze Ženevy zazpíval v holešovské sala terreně.
Pěvecký sbor Našir ze Ženevy pod vedením dirigentky Tamary Francové zpíval v neděli 24. června v sala terreně holešovského zámku. Těleso pracuje s rozmanitým repertoárem od synagogální liturgie, přes zpěvy v jidiš až po populární
a lidové písně evropských a mimoevropských národů. Městské kulturní středisko Holešov děkuje za krásný zážitek.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

O druhém červnovém víkendu se do Količína sjeli rodáci, sešli se místní občané i přespolní hosté. Uskutečnily
se tam totiž oslavy 670 let obce. Při této příležitosti předalo vedení osadního výboru pamětní listy městu Holešov,
Rymicím, Sboru dobrovolných hasičů Količín a manželům
Došlíkovým, kteří provozují v Količíně hostinec U tří líp.
Součástí oslav bylo také uvedení do provozu nového zvonu, který byl před časem vyroben a ve slavnostní den měl
poprvé zaznít. Kroměřížští ostroslřelci tak vypálili slavnostní salvu, zvon posvětil holešovský kaplan Stanislav
Trčka, který odsloužil také mši svatou. Zvon z bronzu, který
byl pak vytažen do zvonice, od té doby krásně zvoní a hlásí
občanům tzv. klekání. Nový zvon stál necelých 135 tis. Kč,
které se již téměř vybraly veřejnou sbírkou.
Hana Helsnerová

Po 70 letech obnovili staré Hanácké právo
V Holešově – Všetulích to žilo, spolek Všetuláci sobě
obnovili tradici Hánáckého práva, kdy vedení obce převzala na dobu určitou místní chasa. Rychtář s přísedícím
za různé hříchy "sódili" místní občany, ale i hejtmana
Čunka, starostu Holešova Seiferta s manželkou a zlínského
radního Kašného. Akce byla zahájena slavnostním průvodem krojovaných jezdců na koních za doprovodu dechové
hudby Hulíňané a vyvrcholila pak Hanáckou veselicí.
Hana Helsnerová

Jankovice a Rymice uzavřely spolupráci s polskými partnery
Holešov – Smlouvu o přátelství a partnerské spolupráci podepsaly 22. června 2018 obce Jankovice a Rymice
s polskou Gminou Sitno. První kontakt s obyvateli navázaly obě obce loni na jaře, když u nás pátrali po kořenech
svých předků a rodin, které odešly z našeho kraje okolo
roku 1860 zatím z neznámých důvodů do oblasti Sitna,
kde se usadily. Podzimní návštěva delegací z Jankovic
a Rymic u nich pak byla impulsem k rozvoji bližších vztahů obou stran.
Úvodní část programu návštěvy ze Sitna, kterou vedl
nejvyšší představitel gminy wojt Mgr. Marian Tadeusz Ber-

nat, se odehrávala v Jankovicích, kde také proběhl na pátečním veřejném zasedání zastupitelstva podpis deklarace.
Sobotní dopoledne patřilo procesí obce Jankovice na Svatý
Hostýn a po návratu se sešli občané Jankovic a Sitna na přátelském posezení s dechovou hudbou Moravská Veselka.
V podvečer pak polská výprava odjela do Rymic, kde
na ně čekala prohlídka tamních lidových staveb, vystoupení Scholy Rymice a večerní zábava za doprovodu Show
bandu Pavla Březiny. Nedělní ranní mše v rymickém
kostele pak završila třídenní program, který pro přátele
z Polska obě obce připravily.

Využíváte služeb holešovského Informačního centra? Pokud ano a jste s jeho
službami spokojeni, podpořte jej, prosím,
v celostátní anketě a pomozte mu vyhrát.
Hlasovat můžete až do konce srpna.
Děkujeme
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PŘÍSPĚVKY

Martěnská Omladina

Děti z Omladinky Martinice se zúčastnily vystoupení na 14 ročníku Setkání muzikantů
v Rymicích, které se uskutečnilo 1. 7., kde svým vystoupením obohatily a zpestřily daný
program.

Dospělá Omladina Martinice vystoupila na pozvání Moravské veselky, která pořádá každý rok v Pavlovicích u Sušic setkání mladých hudebníků a tanečníků. 29. ročník programu
„Hudební Pavlovice Václava Drábka“ se uskutečnil začátkem června.

Vítání občánků v Žopích

Každoroční vítání občánků proběhlo v Žopích dne 24. 6. 2018. Do života v obci bylo přivítáno 6 chlapců a 6 děvčat.

Historické setkání mysliveckých spolků
Holešov – Ne, neodehrávalo se v hostinci „Hájenka“ v Kerském lese, na slavnostní večeři byl toliko divočák
se zelím, aleje byly po této akci v pořádku... Jednalo se
totiž o nenápadné 10. výročí vzniku mysliveckého sdružení (nyní spolku) v Tučapech u Holešova. 29. června
v 17.00 hodin přivítal sál kulturního domu v Tučapech
místní myslivce, pozvané hosty z okolních mysliveckých
spolků. Stěžejním bodem programu tohoto setkání byla
myslivecká výstava nacházející se v přilehlých prostorách
sálu a přednáška či beseda s našimi předními odborníky
o chovech a záchraně zaječí zvěře (čili zajíce polního)
v dnešních podmínkách – ing. Ernstem (MU Brno, chovatel zajíců, honitba Němčice na Hané) a Ing. Jindrákem
(chovatel zajíců, zemědělský podnikatel, honitba Suchá

Loz). Přednáška zcela pregnantně pojmenovala příčiny
úbytku stavů zajíce polního v naší přírodě a osvětlila
všem přítomným zcela nové poznatky z etologie zajíce
polního. Kromě nových a zásadních informací potvrdila,
že průběžné se seznamování široké myslivecké veřejnosti
s nejnovějšími vědeckými poznatky vůbec není od věci
a takovéto průběžné vzdělávání by mělo být jedním ze
stěžejních úkolů současné české myslivosti. V souvislosti
s těmito poznatky je nutné uvést, že tři myslivecké spolky
(MS Háje Tučapy-Bořenovice, MS Dobrotice, MS Prusinovice) vysadí v následujících měsících 60 uměle odchovaných
zajíců, což by mělo přispět k zachování tohoto živočišného
druhu v naší přírodě.
Z. Hlaváč

Vystoupení MŠ Hulín
Ve středu 26. června navštívily naše zařízení děti z MŠ Hulín, třída Žabiček. Pro naše uživatele měly připraveno pásmo písniček a tanečků se známými dětskými melodiemi – např. Kocourek Modroočko, Barvičky,
apod. Vystoupení dětí mělo u našich klientů velký úspěch a vykouzlilo jim na tvářích úsměvy i dojetí. Naši
senioři ocenili rovněž trpělivost a přípravu paní učitelky Hanky Tobolíkové. Dětem a paní učitelce patří velké
díky, rádi se s nimi opět setkáme! Centrum pro seniory, p.o. Holešov, Instruktorky sociální péče.
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Zámek Přílepy má sloužit veřejnosti
Jáká budoucnost čeká přílepský zámek a kdo přišel s myšlenkou vyhlášení veřejné sbírky na záchranu zámku: Na tyto a další otázky nám odpověděl
obecní zastupitel pan Zdeněk Novák.
Rodáci z přílepské porodnice i další občané již zaregistrovali vyhlášenou
sbírku na záchranu zámku. Je to znát také na kontě?
Peníze přibývají v podstatě každým dnem, koncem června tam bylo již téměř
75 tisíc. Předpokládáme, že jakmile se začne s rekonstrukcí a bude tedy vidět něco konkrétního, další příspěvky přijdou. Chceme také přímo oslovit slavné a úspěšné rodáky.
Zaznamenali jsme, že několik dárců zaslalo své příspěvky již opakovaně. Vyhlášená
sbírka je míněna především jako projev symbolické účasti rodáků a ostatních občanů
na znovuzrození zámku a úspěšný průběh sbírky to zcela určitě potvrzuje.
Zároveň se všichni zajímají, na co budou peníze použity? Už je znám harmonogram prací a také předpokládaný výsledek? Co v zámku vlastně bude?
Především je potřeba říci, že využití zámku coby obecního domu je vlastně řešení, které nebylo původně v plánu. Řadu let jsme se snažili a jednali s mnoha různými
zájemci, aby zámek byl využit na sociální služby, naposled to byl reálný projekt Centra
pro léčení Alzheimerovy nemoci. Bohužel investor, ač prošel úspěšně stavebním řízením, nezískal úvěr, takže od záměru odstoupil. Jeho projekt, který věnoval obci, je tedy
základem pro naši rekonstrukci. A co v zámku bude? Zámek musí sloužit veřejnosti.
Proto zde bude víceúčelový sál a obecní úřad v přízemí, jednací klubovna pro spolky, což
bude první etapa, následovat budou knihovna a provozovny služeb v prvním poschodí.
Samozřejmě, že nejdříve opravíme střechu a fasádu. Současně, a to již dlouho, vlastními silami pečujeme o park, který nebyl v dobrém stavu. Mnoho stromů a keřů jsou
již přestárlé, takže nyní řešíme jejich nahrazení novou výsadbou. Rád bych zmínil také
další výzvu, kterou brzy zveřejníme, že rodákům nabídneme v parku vysazení vlastního
památečního stromu.
Na jakou částku jsou vyčísleny náklady rekonstrukce?
Projekt a detailní rozpočty nejsou zatím zcela dokončeny, hrubý odhad na celou
stavbu je 20 milionů. Ale to mluvíme jen o hlavní budově. Předzámčí je v mnohem
horším stavu, tím se bohužel zatím nemůžeme zabývat.
Kdo vše se na záchraně zámku podílí?
Iniciativa vzešla od Spolku Přílepy – náš domov. Ten se začal nejprve zabývat údržbou parku. Následně jeho členové navrhli obci vyhlášení veřejné sbírky a zorganizovali
akci Řezbáři v Přílepích aneb probuzení zámku a parku Přílepy, na níž byla sbírka vyhlášena a zahájena obnova zámku. Jinak je to především záležitostí a zájmem obce, která
bude celou rekonstrukci financovat ať již z vlastních zdrojů či úvěrů. Možná se podaří
získat nějakou dotaci, i když pravděpodobnost je jistě hodně malá. Pevně doufám,
že díky velké podpoře občanů, z nichž mnozí již nabídli své odborné nebo pracovní znalosti, vše zvládneme a zámek bude opět brzy sloužit veřejnosti.
Děkujeme za rozhovor.
Hana Helsnerová
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Vlasta Redl zazpívá na nádvoří holešovského zámku
Holešov – Legendární písničkář Vlasta Redl zazpívá na nádvoří holešovského zámku.
Koncert se koná 7. září 2018 v 19 hodin. Zazní staré i nové hitovky jako Sbohem galánečko,
Večer křupavých srdíček, Husličky, Holky z Utopie a další. Více informací na www.holesov.cz.

Kinematograf
Do města Holešova v srpnu opět zavítá Kinematograf bratří Čadíků, který v loňském roce sklízel samé pozitivní ohlasy. Letos bude zámecká zahrada Kinematograf
hostit od 8. do 11. srpna. Na programu jsou filmy, které potěší téměř každého diváka,
včetně toho dětského. 8. 8. Špunti na vodě, 9. 8. Bezva ženská na krku, 10. 8. Anděl
Páně, 11. 8. Bajkeři. Všichni jste srdečně zváni.

Kapela PRESS oslaví 30 let!

V sobotu 18. srpna 2018 oslaví holešovská rocková kapela Press už třicáté výročí své aktivní hudební
činnosti. Na výletišti v Žopech se od 20 hodin představí
skupina, která má za sebou bohatou historii a ráda by
tímto vyjádřila poděkování všem svým příznivcům.

Na pódiu se vedle současné (již 25 let neměnné) sestavy objeví i bývalí členové a zazní písničky let minulých
i dnešní repertoár. Celá akce bude zaznamenána několika
profi kamerami a výsledek se objeví v podobě DVD, které
by mělo být v prodeji před Vánocemi. Podrobnosti k celé

akci lze najít také na www.press-rock.cz. Přijďte do
Žop oslavit narozeniny kapely, která spolu s ostatními
utvářela v průběhu uplynulých let atmosféru místních
tancovaček i jiných akcí a dodnes baví všechny generace návštěvníků!

Festivalová sezóna vyvrcholí 1. září
Největší zábavou na Moravě v Kroměříži!
Radio Kroměříž už rozdalo lístky na letošní letní festivaly v hodnotě 100 000 Kč!
Dalších zhruba 150 000 Kč je stále ve hře a šťastní výherci se tak podívají na Kromfest, Překonání Gravitace, Hrady CZ, Létofest nebo Trnkobranní ve Vizovicích. A to nejsou všechny velké hudební akce: festivalová sezóna totiž vyvrcholí třetím ročníkem
NEJVĚTŠÍ ZÁBAVY NA MORAVĚ, která se bude konat 1. září na kroměřížské Pionýrské
louce. Mezi 20. a 31. srpnem si můžete na Radiu Kroměříž zasoutěžit o vstupenky i na
tuto událost. Na co se na ní můžete těšit?
Na Pionýrské louce budou mít koncerty kapely Turbo, Argema, Reflexy nebo legendární Mňága a Žďorp. Na pódiu se dále objeví také Street69, Expo & Pension a kroměřížští DneskaNE. Nabídka interpretů je pestrá a rozhodně je z čeho vybírat! Program začne
v 11 hodin dopoledne a bude pokračovat až do noci.
A kde seženete vstupenky? Můžete je ve fyzické podobě zakoupit v Kroměříži
v CK Frčíme na ulici 1. Máje 281 a také na internetu v síti Ticketstream.
Cena vstupenky v předprodeji je 250 Kč (děti do 150cm a nositelé průkazů ZTP/P
je obdrží za 150 Kč), na místě za 350 Kč.
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Kulturní servis
KONCERTY:
Eva Turnová & Tomáš Hradil - „Procházka Turnovým hájem“
1. srpna 2018, od 20,00 hod., náměstí Dr. E. Beneše, Literárně-hudební večer
Letní škola barokní hudby,
10. -19. srpna, zámek Holešov, II. ZŠ, kostel Sv. Anny, kaple Sv. Martina
Topi Lehtipuu, MUSICA Holešov, 13. září, /čtvrtek/, zámek Holešov, velký sál
VÝSTAVY:
Joža a František Uprkovi Holešov 2018, 15. 6. - 9. 9. , zámecká galerie Holešov
Bzzukot, 22. červen –15. září, zadní galerie zámku Holešov
Masaryk a Svatá Země
24. 7. – 31. 8. zámek Holešov, Obřadní síň u židovského hřbitova
Letní iluze XVI.
29. června – 30. září, zadní sály zámku Holešov
Holešovské židovské památky, 1. 6. – 29. 7., arkády zámku Holešov
Stavby století republiky 1918-2018 ve Zlínském kraji
29. června – 30. září, chodba 1. patra zámku Holešov
Příběhy stromů. Stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018
1. srpna – 2. září 2018, arkády zámku Holešov, přízemí
GYMNÁZIUM - JAK ŠEL ČAS, 14. 05. - 31. 8. - Městská knihovna Holešov
Cesty ke svobodě, 29. 6. - 31. 8. , chodby 1. patra zámku
AKCE:
Festival židovské kultury Ha-Makom, 24. – 29. července, zámek Holešov, Šachova synagoga
Zámecká kovárna léto 2018, ukázky kovářské práce, každý pátek a sobotu v červenci a srpnu
9 - 12 a 13 - 17 h
Dožínky mikroregionu Holešovsko
1. – 2. září, zámecká zahrada
1. září /sobota/ - 15,00 – Moravská veselka. 2. září /neděle/ 9,00 a 11,00 – Dožínkový průvod
9,30 - Dožínková mše svatá. 11,30 – 18,00 hod. = kulturní program
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Děti slaví 100 let republiky, červenec – září, zámecká zahrada
Rychlým šípům na stopě, 3. srpna, 18 – 21,30 hod., Městská knihovna Holešov, Zábavná letní
prázdninová hra pro děti od 5 do 10 let.
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25. ročník „Drásala“ provázelo slunce i ledový vítr
Holešov - Letošní ročník prestižního závodu Bikemaraton Drásal České spořitelny přinesl spousty zážitků,
úspěchů a emocí. Mezi vyznavači horské cyklistiky je
tento závod považovaný za jeden z vůbec nejvýznamnějších a kdo Drásala nejel, jako by snad ani nebyl závodníkem mtb.
Neohrožení závodníci se vydali na trasu nejtěžšího
závodu Force Obr Drásal tradičně v sobotu v půl šesté
ráno a měli před sebou tentokrát trať dlouhou 208 kilometrů, věnovanou pátému výročí této trasy. V Hostýnských kopcích strávili závodníci více než devět hodin
a zdolali neuvěřitelné převýšení 5625 m. Vítězem této
trasy se stal stejně jako v prvních třech ročnících Jan
Jobánek. „Jelo se mi dobře, prvních sedm hodin přímo
skvěle. Pak přišla krize, ale dala se zvládnout,“ hodnotí
závod s klidem vítěz „Obra“ Jobánek. Sobotním druhým

závodem byla hlavní trasa A na 117 km, ve které kraloval
Pavel Boudný. Nejrychlejší ženou se pak stala Blaža Pintarič ze Slovinska. Celkově se závodů zúčastnili bajkeři
z deseti států světa. Na trať se první závodní den vydaly
také desítky dětí na kolech i odrážedlech. V rámci doprovodného programu si mohly vyzkoušet také náročný
terén singletrailů, navštívit modrou zónu, zajít se společně s rodiči podívat na některou ze zámeckých výstav
a spoustu dalšího.
Po odstrašujících zkušenostech z předešlých ročníků, kdy se odhazování odpadků mimo vyznačené
odpadkové zóny stalo pravidlem a nepořádek se rok od
roku stále zhoršoval, se organizátoři rozhodli letos zaměřit na čistotu naší přírody. Nahodile vytipované úseky
tratí byly tedy monitorovány a kamery dostali i někteří
jezdci v pelotonu. Nepořádníky tak po závodě mohlo če-

kat nemilé překvapení ve formě diskvalifikace ze závodu
a anulování výsledku.
Letošní ročník byl výjimečný nejenom extrémně
náročnými trasami, které byly výzvou pro mnohé závodníky, ale také rozdělením do dvou závodních dnů.
V neděli tedy startovala půl maratonská trasa B dlouhou
55 km, trasa C o délce 31,5 km šitá na míru hobby jezdcům a také fitness jízda pro rodiny s dětmi i seniory, kteří
na této trase mohli využít také elektrokola.
Mimořádné trasy po krásách hostýnských vrchů,
skvělé singletraily, rodinná atmosféra a fanoušci téměř
na každém kroku, to vše dělá z Drásala doslova kultovní
záležitost, která i letos splnila očekávání.
Gratulace a čest všem, kteří Drásala dokončili, vítězem se totiž stal každý z nich.
Hana Helsnerová

Tereza Zalabáková byla oceněna Zlínským krajem
Mimořádné ocenění Zlínského kraje získala letos
v červnu Mgr. Tereza Zalabáková, která působí na 3. ZŠ
jako učitelka českého jazyka a dějepisu a také jako metodik prevence. Slavnostní ocenění školních metodiků
prevence se uskutečnilo dne 12. června 2018 v Baťově
vile ve Zlíně.
Statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop společně
s dalšími členy krajské rady vyznamenal 14 pedagogů,
kteří ve školních a v třídních kolektivech formou speciálních programů přispívají k vytváření atmosféry respektu
a vzájemné úcty a podporují pozitivní a bezpečné klima
jako ochranu před šikanou, zneužíváním návykových
látek a jinými negativními jevy. Ocenění školních metodiků prevence je především poděkováním za kvalitní
a přínosnou práci v oblasti prevence, dodáním motivace
a elánu do další práce.

nebo není. Ve výsledku jsme se ale shodli na tom, že
škola má jasně daná pravidla zakotvená ve školním řádě.
Elektronické cigarety tedy tolerovány nejsou.
Dle čeho sestavujete plán prevence?
Každý školní metodik prevence musí na začátku
roku vypracovat takzvaný minimální preventivní program, což je vlastně takový plán, jaké aktivity daná škola
připravuje. Plán se samozřejmě průběžně doplňuje nebo
upravuje podle toho, jaké jsou nabídky a možnosti. Na
konci roku pak dochází k vyhodnocení tohoto programu,
které se pak odesílá na Kraj.

Vy tedy žákům připravujete různé aktivity,
besedy, ale funguje to jistě i obráceně. V tom smyslu, že jste tady pro ně a oni mohou přijít s určitým
problémem?
Ano, všichni tady ví o této pozici metodika prevence
a mohou kdykoliv přijít. A chodí za mnou nejenom žáci,
ale také kolegové, když potřebují radu, například jak se
v dané situaci zachovat. Žáci mají většinou důvěru i ve svém
třídním učiteli, což je skvělé. Navíc máme i školní psycholožku, takže těch možností, za kým jít, je opravdu více.
Děkuji za rozhovor.
Hana Helsnerová

Jak dlouho už působíte na 3. Základní škole
jako metodik prevence a na co se zaměřujete?
Této činnosti se věnuji již 9 let. Snažíme se vždy
zaměřit na to, co nás v tu chvíli na škole nejvíce trápí.
Pravidelně využíváme projektu Hasík, spolupracujeme
také s Policií ČR. Pokud vnímáme, že se v některém ročníku objevil určitý problém, tak se snažíme reagovat na
vzniklou situaci.
Je za vaši praxi znát nějaký vývoj v tom, co
je potřeba s dětmi probírat? Nebo se jedná stále
o podobné problémy?
V poslední době se více zaměřujeme na sociální sítě
a jejich nástrahy. To jsme například před devíti lety až
tak neřešili. Dále se hodně setkáváme se závislostmi na
mobilních telefonech a hraním her. U starších žáků se
nyní zaměřujeme také na trestní zodpovědnost.
Co je teď aktuálně největší problém?
V současné době často řešíme kouření elektronických cigaret a vůbec vnímání situace. Zda škodlivé je
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Jubilejní 25. ročník Bikemaratonu Drásal je za námi
- byl plný zážitků a emocí

Závodníci startovali tradičně z Náměstí E. Beneše

Závody si užily také děti

Radost na stupních vítězů.
Foto H. Helsnerová, D. Podhajská

Král trasy Force Obr Drásal na 208 km - Jan Jobánek

Vítěz UCI trasy A na 117 km - Pavel Boudný

Holešovská regata 2018: 17 tisíc lidí roztančily
Sedmnáct tisíc lidí přišlo 22. a 23. června do zámecké zahrady na tradiční
Holešovskou regatu. Přesto, že byla opravdu zima, rodinný festival opět nezklamal.
Publikum v pátek roztančila kapela Perutě a Mirai včetně nečekané show frontmana
Miraie Navrátila, který spadl do publika a nechal se lidmi nést jako „regata“. Následovali Chinaski, kteří si na závěr s publikem zazpívali hit Víno. V sobotu festival pokračoval koncertem Elko bandu, pak na pódium přiběhla křehká, ale nepřehlédnutelně
energická Lenny, kterou vystřídalo slovenské regae s Polemic. Následovala kapela
BSP a pak hudební recese Jiřího Macháčka a jeho MIG21. Večer završil David Koller
a ohňostroj.
„Oproti čtvrtečním vedrům jsme mohli s nadsázkou hlásit, že celý prostor festivalu je plně klimatizován. Osmá Holešovská Regata nicméně proběhla podle našich
představ a já jen doufám, že stejně spokojení jsou i všichni návštěvníci“, řekl ředitel
festivalu a pořádající Agentury Velryba Michal Žáček. Dodal, že prvním bodem programu příští Regaty bude další pokus o seskok na padácích do areálu festivalu, který
se letos opět zrušil kvůli silnému větru. Devátý ročník rodinného festivalu Holešovská
Regata bude 21. a 22. června 2019.
Za Zámek Holešov Dana Podhajská

kapely Mirai, Chinaski, Polemic, Lenny a MIG21

Foto D. Podhajská, H. Helsnerová

ZLIN AIRCRAFT

personalni@zlinaircraft.eu
725 266 702

Hledáme zkušeného pracovníka na pozici

VEDOUCÍ SERVISU
LETECKÉ TECHNIKY
Pokud se chcete dále rozvíjet v atraktivním odvětví leteckého průmyslu,
pracovat pro stabilní a úspěšnou českou společnost s dlouholetou tradicí,
rádi vás u nás uvítáme!

Profil uchazeče:
l
l
l
l
l

SŠ nebo VŠ technického zaměření
aktivní člověk s praxí v údržbě letadel, držitel průkazu AML-66
zkušenosti s vedením týmu
AJ úroveň B1 - B2
obchodní zkušenosti

Nabízíme:
l
l
l
l
l
l
l

platové ohodnocení 42 - 45 000 Kč
možnost odborného růstu
dotované závodní stravování
odměny za zlepšovací návrhy a mimořádné pracovní výkony
jednosměnný provoz
firemní akce
krátkodobé pracovní cesty do zahraničí

ZLIN JE TÝM!

ŠKOLSTVÍ

Konec školního roku na ZUŠ F. X. Richtera
Holešov – Závěr školního roku s sebou nese spoustu
příležitostí k prezentaci práce našich žáků i pedagogů. V závěru měsíce května proběhl v sala terreně zámku Absolventský
koncert našich mladých hudebníků, 26. května pak měli možnost žáci zdejších mateřských a základních škol shlédnout
výchovné koncerty, v podvečer se pak konal Závěrečný kon-

cert pro rodiče a příznivce naší školy. Souběžně v prostorách
1. patra zámku probíhala výstava prací žáků výtvarného oboru. Všem žákům k dosaženým výsledkům srdečně gratulujeme, naše poděkování patří i pedagogům, rodičům i pracovníkům zdejšího MKS za pomoc při realizaci našich projektů.
Vedení a pedagogové ZUŠ F. X. Richtera Holešov

Třikrát z 3. ZŠ Holešov - Sportovní den
Poslední červnový týden se sice ochladilo, ale našemu sportovnímu dni v úterý 26. června počasí přálo.
Celý den probíhaly turnaje ve fotbale, ve vybíjené a atletické zápolení pro žáky 3. až 8. tříd. Prváci a druháci měli
zase připraveny zábavné aktivity, při kterých soutěžili
v obratnosti a rychlosti. Samozřejmě se soutěžilo také
o umístění na nejvyšších místech, za což byli úspěšní
žáci a týmy ohodnoceni, ale odměny nebyly v tento den
prioritou. Do sportovní akce, kterou pořádal Spolek žáků
3. ZŠ Holešov, se zapojili všichni žáci naší školy a báječně
si Sportovní den užili.

Slavnostní rozloučení
s žáky devátého ročníku
Ve čtvrtek 28. června jsme se tradičně loučili s našimi deváťáky. Byl to pro ně významný den, na který
se připravovali už od začátku května. Součástí tohoto
slavnostního odpoledne totiž bývá také ukázka tanečních dovedností, které žáci získají během kurzu s panem Mědílkem z Taneční školy Zlín v květnu a v červnu.
Závěrečná polka s rodiči byla vrcholem celého čtvrtečního dne. Předcházelo tomu téměř dvouhodinové slavnostní rozloučení, na kterém nechyběli zástupci města
Holešov, zástupce Rady rodičů 3. ZŠ Holešov i dvě vážené
dámy paní A. Grygerová a paní J. Heryánová, které jako
bývalé ředitelky v naší škole vždy rádi vidíme.
Deváťáci si připravili kulturní program, při kterém
tančili, recitovali a zpívali pro přítomné zaměstnance
školy, pro svoje rodiče nebo pro kamarády. Plná tělocvična se místy neubránila dojetí, zejména když žáci
děkovali svým třídním učitelkám nebo předávali kytičky
a poděkování rodičům. Přejeme všem našim deváťákům
hodně štěstí v jejich nové životní etapě, která pro ně právě začíná.

Exkurze pro žáky 2. stupně
Podle Školního vzdělávacího plánu máme ve 3. ZŠ
Holešov zařazenou pro každý ročník druhého stupně alespoň jednu zeměpisnou, přírodopisnou nebo dějepisnou
exkurzi v průběhu školního roku. Místa exkurzí se střídají
po dvou letech, aby se mohli zúčastnit všichni zájemci. Letos se naši osmáci a deváťáci vydali do Osvětimi
a Krakova, šesťáci a sedmáci do Prahy. Příští rok bude
cílem Český Krumlov a Vídeň. V hodinách zeměpisu zase

žáci využijí poznatků z exkurze do Moravského krasu.
Exkurze nenahrazují školní výlety, těch se žáci účastní
tradičně se svými třídami a třídními učitelkami a jejich
cílem bývá spíše společně prožitý den v kolektivu mimo
školu. Exkurze zařazujeme v průběhu celého školního
roku, teplé květnové nebo červnové počasí je však vždy
výhodou. Žáci se pokaždé vracejí sice unaveni, ale naplněni mnoha novými poznatky a zkušenostmi.
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Super Den prázdných tříd
Holešov - Na předposlední pátek v červnu jsme
opět naplánovali na 1. Základní škole Holešov Den
prázdných tříd. Jde o aktivitu, kdy se mají žáci celý den
učit v přírodě případně na hřišti, prostě někde mimo
běžné školní třídy.
Stejně jako loni jsme požádali Středisko volného
času TyMy, aby pro nás připravilo celodenní program
v přírodě. Žáci 1. stupně se tedy vypravili do Amerického parku, kde se třídy střídaly na devíti stanovištích.
Na některých žáci opakovali první pomoc, zkoušeli slac-

kline – což je chození a udržování rovnováhy na napnutém pružném laně, seznámili se s prací policie a základy
obrany. Ve společném rytmu bubnovali na africké bubny, vytvářeli mýdlové velebubliny nebo tančili moderní
tance. Zabavilo je i skládání papírových vlaštovek nebo
plnění úkolů ukrytých na stromech v parku. Prostě celý
1. stupeň si užil zajímavou, pestrou a zábavnou výuku.
Starší žáci však nezůstali o nic pozadu. Někteří se
vypravili pěšky do okolních obcí (Rymice, Dobrotice),
jiní vyrazili trochu dále vlakem, aby se včas stihli vrátit

na konec výuky ke škole. Jejich trasy mířily například
k Záhlinickým rybníkům nebo do Hlinska pod Hostýnem.
Po cestě si opakovali určování rostlin nebo pozorování
okolní přírody.
Celý den se vydařil i díky moudřejšímu počasí, které
bylo příjemné právě tak pro vycházku a hry v přírodě.
U konceptu prázdných tříd chceme zůstat i v dalších
letech a věříme, že to výuku na naší škole udělá zase o
něco atraktivnější.
J. Růžičková

Předškoláci si užili školu v přírodě
Holešov – Závěr školního roku prožili předškoláci
z Mateřské školy Sluníčko Holešov na Rusavě, ve škole
v přírodě. Krásné prostředí Hostýnských vrchů a kulturního centra Oneness jim poskytlo skvělé zázemí pro
získání nových zkušeností, načerpání nových poznatků
a navázání nových kamarádských vztahů.
Pro děti byl připravený zajímavý program motivovaný životem indiánů a jednotlivé aktivity učily děti
nejen komunikovat mezi sebou, vzájemně se respektovat a naslouchat si, ale také rozvíjet poznatky o přírodě
a poznávat krásná místa v našem regionu.
Lenka Krčová
Mateřská škola Sluníčko Holešov

nabízíme

PRANÍ, MANDLOVÁNÍ, ŽEHLENÍ
• hotelového a restauračního prádla
• pracovních a osobních oděvů
• prádla ze zdravotnických zařízení

www.pradelnaholesov.cz , 608 301 844, pradelnaholesov@email.cz
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Někteří školáci základních škol přebírali závěrečné vysvědčení
poprvé, jiní naposled...
Holešov – Zatímco v prvních třídách zněl smích
a byla znát radost ze samých jedniček, deváťáci upustili
i slzičky dojetí, když se museli rozloučit se školou, s pedagogy a vlastně tak trošku i s dětstvím. Při slavnostním rozloučení zavzpomínali na školní léta, na zážitky,
kterých nebylo málo, na radosti a starosti, které je při
studiu provázely, a samozřejmě poděkovali svým učitelům a také rodičům za vše, co pro ně doposud udělali.
Všechny školáky, ať už malé nebo velké, ale pojí jedno,
všichni se úplně stejně těšili na prázdniny! Přejeme jim,
ať si je užijí naplno.
Hana Helsnerová
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE

Tel.: 603 447 040

s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081

Na Holešovsku koupíme dům.
Tel.: 739 173 243

Tovární 1081, Holešov (ve Sportrelaxu)
Tel: 603 720 375

Jaroslav Hořák
www.masaze-jamas.cz
• Relaxační, rekondiční masáž
• Lávové kameny, baňkování
• Havajská masáž Lomi lomi
• Trigger point, indická masáž hlavy

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

• Reflexní masáž plosky nohy
• Rašelinový a parafinový zábal
• Dárkové poukázky a permanentky
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Středisko TYMY oslavilo 15. výročí založení
Holešov – Prosluněné jarní měsíce se nesly v Holešově ve znamení významných oslav. Především důstojné
oslavy Dny města, ale také všem známé středisko volného času TYMY slavilo 15 let od svého založení. Rok plný
oslav v TYMY vyvrcholil v sobotu 19. května za bohaté
účasti bývalých i současných pracovníků, dobrovolníků,
sponzorů a přátel střediska. Jako „patronka“ TYMY jsem
s potěšením přijala pozvání na slavnostní setkání. Krásná taneční vystoupení dětí, vřelá slova poděkování paní
ředitelky Jarmily Vaclachové, stejně tak pochvalná slova
hostů, nápaditá a veselá závěrečná choreografie rozzářených dětí za doprovodu znělky k 15. narozeninám,
to vše umocnilo skvělou sváteční atmosféru. Odměnou
pro vystupující byl spontánní potlesk ve stoje!
Při cestě domů jsem byla potěšena nejen z příjemně
vydařeného dne, ale především přesvědčena, že myšlenka zřídit z opuštěné budovy středisko volného času pro
mládež byla a je stále velkým přínosem. Dle statistických
údajů je obdivuhodné, kolik kroužků, účastníků, akcí pro

děti i dospělé se ve středisku za 15 let uskutečnilo. Právem patří v současné době SVČ TYMY k významným volnočasovým střediskům ve Zlínském kraji. Jejich aktivity
často přesahují rámec města! Za pomoci dobrovolníků
z různých zemí Evropy nabízejí činnosti přispívající
k multikulturní výchově mládeže.
Tak jako se říká, že NEW YORK je město, které nikdy
nespí, lze říci, že TYMY žije ve stejném rytmu. Je třeba
připomenout, že za dosaženými úspěšnými výsledky se
skrývá spousta vynaložené energie, času a úsilí nadšených pracovníků. Ráda bych využila této příležitosti,
abych vyslovila velké poděkování obětavé a oddané paní
ředitelce Jarmile Vaclachové za její velký přínos při vedení a rozvoji tohoto střediska, stejně tak celému kolektivu
pracovníků TYMY. Do dalších let bych ráda popřála všem
hodně zdraví, optimismu, dobrých nápadů, radostné
práce s dětmi a naplnění jejich loga: „Čím dnes naplníme
srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět“.
Mgr. Alena Grygerová

Vzpomínka na literárně hudební cyklus Skrytá tvář české literatury
Holešov - Mnozí holešovští ctitelé krásné literatury
a hudby dodnes vděčně vzpomínají na nezapomenutelné literárně hudební pořady s významnou a uznávanou
osobností našeho literárního života, literárním kritikem,
historikem a editorem Mojmírem Trávníčkem. Po svém
prvním vystoupení v Holešově, které se uskutečnilo
na vernisáži výstavy exilové a samizdatové literatury
v Městské knihovně v zámku 21. února 1990, mně přítel
Mojmír napsal: „Kdybyste pro mě měli někdy angažmá
na nějakou besedu (z přibližného okruhu, který je Vám
znám), rád se „zapojím“ “. Společně se skupinou přátel
a příznivců krásné literatury a hudby jsme s velkou
radostí přijali tuto lákavou nabídku a ve spolupráci
s panem Trávníčkem jsme připravili volnou sérii celkem
dvanácti nedělních literárně hudebních pořadů, které se
konaly v 90. letech v holešovském domě U sv. Martina.
V rámci cyklu, nazvaného podle titulu knihy Zdeňka
Rotrekla Skrytá tvář české literatury, v nich Mojmír Trávníček přiblížil posluchačům životní osudy a dílo českých
spisovatelů, kteří v tragédii předcházející čtyřicetileté
devastace všech hodnot byli v naší zemi umlčeni, někteří z nich přinuceni k odchodu do exilu a mnozí z nich
strávili dlouhá léta v komunistických žalářích. Renč,
Křelina, Čep, Deml, Durych, Reynek – to je jen několik
jmen literárních tvůrců z dlouhé plejády, představené
holešovskému publiku. Autor cyklu však ve svém cyklu
nezapomněl ani na mladé básníky, se kterými ho pojilo upřímné přátelství (Pavel Petr, Martin Stöhr, Miloš
Doležal). Mojmír Trávníček se v jednotlivých pořadech
představil jako znamenitý a neobyčejně poutavý vypravěč, který své vyprávění navíc mistrovsky nadlehčoval
jemným a laskavým humorem.
Známost o této kulturní události přesáhla hranice města Holešova. Zasloužil se o to také mladý autor

a spolupracovník zlínského rozhlasu Petr Cekota, který
připravil pro posluchače rádia několik rozhovorů s autorem cyklu a jeho holešovskými spolupracovníky.
Většina z celkového počtu dvanácti literárních pořadů, které se konaly v Holešově v rozmezí let 1991 –
1997, byla doplněna výstavkami knih, samizdatových
a exilových tisků, rukopisných korespondencí, fotografií
a různých dokumentů. Posluchači se zde mohli osobně
setkat také s řadou literárních tvůrců. Na besedách vystoupili např. Hana Pražáková, Bohumil Pavlok (oslavil
s účastníky besedy své 70. narozeniny), Jan Žáček,
Jan Jakub Zahradníček, Pavel Petr, Martin Stöhr, Petr
Cekota aj.

Když mně přítel Mojmír v září 2003 poslal svůj první výbor z textů publikovaných v 90. letech XX. století,
usilující v průřezu zachytit jeho přítomnost v polistopadovém období české literatury, mohl jsem v něm nalézt
také stopy jeho holešovských vystoupení. Konečně,
autor mně to potvrdil i ve své dedikaci, kterou vepsal
na předsádku knihy Sdílet věčné:
Františkovi Rafajovi ať hledá, co všechno vzalo v této
knížce počátek v Holešově!
Mojmír 23. 9. 03
Ing. František Rafaja
Vlastivědný kroužek
Malé divadlo MěK
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Holešov získal bronz z mistrovství světa ve stolním tenise
Holešov - Ve dnech 18. až 24. června 2018 probíhalo 19. Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise
v Las Vegas. Celkem se ho zúčastnilo 5 100 účastníků ve
všech veteránských kategoriích. Bylo zastoupeno 90 národních asociací stolního tenisu. Výprava České republiky
čítala 66 hráčů a hráček.
Nejlepšího umístění z hráčů Zlínského kraje dosáhl
v prestižní soutěži dvouhře mužů kategorie MS70 Karel
Sekanina, který hraje 3. ligu za TJ Holešov, a to ziskem
bronzové medaile. Ve čtvrtém kole porazil McQuena
z USA 3:1 na sety, v pátém Hejaziho taktéž z USA 3:1,
v šestém pak Versanga z Francie 3:0. V semifinále prohrál s Jiřím Fafkem z České republiky 1:3, kdy ve třetím
setu za stavu 1:1 na sety vedl 10:6, ale přesto prohrál. Jiří
Fafek pak prohrál ve finale s X Zhangem z Číny 2:3. V této

kategorii startovalo celkem 460 účastníků, kteří začínali
hrát ve 115 skupinách po čtyřech hráčích.
Další holešovský zástupce Zdeněk Matela startoval
v kategorii MS50. Ve dvouhře se mu sice podařilo postoupit ze skupiny, ale dál se již neprobojoval, obsadil
tedy 33.- 64. místo.
Ve čtyřhře mužů v kategorii MD70. Dvojice Miloš
Matějíček-Karel Sekanina (poslední mistři Evropy) byla
nucena zápas osmifinále čtyřhry skrečovat pro zranění
Miloše Matějíčka, který utkání skrečoval i ve dvouhře.
Část výpravy absolvovala doprovodný program
s poznáním Los Angeles-Griffith observatory, Holywood
Blvd, Beverly Hills, Santa Monica, městečka kolem staré
silnice Route 66. Dále prohlídku San Diega - prohlídku
letadlové lodi USS Midway, ostrov Coronado s mexic-

kými specialitami, prohlídku old Townu. Dále putovali
sonorskou pouští, absolvovali prohlídku Cave Creek Regional parku s obřími kaktusy, prohlídku města Sedona,
kostelu Holy Cross - 7. divu Arizony. Také prohlídku národního parku Grand Canyon s možností letu vrtulníkem
či prohlídku přehrady Hoover Dam.
Karel Sekanina, TJ Holešov

Devátý titul Michala Daňka v Jankovicích
Jankovice - Ve sportovním areálu v Jankovicích patřil téměř celý červen dvaatřicátému ročníku tenisového
turnaje neregistrovaných hráčů O pohár starosty obce.
Hlavní kategorii dvouhry mužů obsadilo 14 hráčů,
z nichž ze tří skupin postoupilo nejlepších 8 do vyřazovacích bojů. Až do finále, které se uskutečnilo v neděli
1. července, se probojovali Jiří Daněk a Michal Daněk,
který po vyrovnaném a dlouhém boji zvítězil 3:6, 6:3,
7:6 a vyhrál tak místní turnaj podeváté.
Ve čtyřhře mužů mezi 15 páry zvítězila holešovská
dvojice Jiří Daněk, Petr Hasala, která v dramatickém finále porazila favorizovaný pár Petr Hoffman a Jan Novák
7:6, 1:6, 6:4.
Kategorii nejmladších do 17 let v konkurenci
5 účastníků vyhrál Daniel Minks, před domácím Lumírem Hendrychem a Janem Bečicou. Dvouhru žen ovládla stejně jako loni bez ztráty setu Dagmar Hudcová
a na druhém a třetím místě skončily domácí Adriana
a Marika Hendrychovy.
Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vyhráli domácí
hráči Martin Šín, Miroslav Zicháček.
Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému zájmu diváků místních i z okolí, kteří si našli cestu do příjemného
prostředí místního tenisového kurtu.
Další podrobnosti o turnaji, historii tenisového
klubu a bohatou fotogalerii nejen z letošního ročníku
najdete na stránkách: https://tenis.jankovice.net
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Holešovské gymnastky bodovaly v bystřickém Včelíně
Holešov - Společným nástupem odstartoval závod
sportovních gymnastek v Bystřici pod Hostýnem „Včelínský dvojboj“, kterého se v hojném počtu účastnily také
gymnastky z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Holešov. Závod se uskutečnil ve Středisku volného času Včelín
v bystřickém Sušile.
Sál tělocvičny a hlavně prostory pro veřejnost byly
dost velké na to, aby se tam vešli všichni rodiče, příbuzní a známí gymnastek, kteří měli o závody zájem,

a tyto prostory téměř zaplnili. Závodilo se v několika
kategoriích podle věku na kladině a prostných. Závodů
se zúčastnilo na 90 gymnastek z různých tělocvičných
jednot, mimo holešovských gymnastek gymnastky např.
z Hulína, Valašského Meziříčí, Napajedel a samozřejmě
nechyběly ani gymnastky domovské, tedy z Bystřice pod
Hostýnem.
Holešovské gymnastky se na závody pečlivě a tvrdě připravovaly. Uspět chtěla samozřejmě každá. Navíc

mohly závodit i ty gymnastky, které se vyšších závodů
s omezeným počtem závodnic účastnit nemohou, ty se
také na závody nejvíce těšily. A tvrdá příprava se také
vyplatila. V každé kategorii se totiž postavila některá
z našich gymnastek „na bednu“, což byl velký úspěch
a i další gymnastky obsadily pěkná místa. Samozřejmě
nejvíce jásaly právě ty, které byly na svém úplně prvním
závodě mimo svou domovskou tělocvičnu. Všem děvčatům jsme jejich úspěchy přáli a radovali se společně
s nimi. Odměnou tří prvních míst byly krásné medaile,
pro úplně všechny pak klíčenky s gymnastkou. Takže památku na toto soutěžení si odnesly všechny.
Organizačně byl závod velmi dobře zajištěn, za což
členům Včelína srdečně děkujeme. Závodnice i jejich příbuzní se mohli občerstvit v solidně zajištěném bufetu,
takže nikdo netrpěl hladem ani žízní. Gymnastky měly
oddělené šatny pro každý oddíl zvlášť, což také přispělo
k dobré náladě a hlavně ke zklidnění gymnastek před
samotnými závody.
A co říct závěrem? Skvělý závod, skvělá organizace,
skvělá atmosféra a plamínky radosti v očích všech mladých gymnastek. A to za tu dřinu určitě stojí. Už teď se
těšíme na další ročník.
Hana Georgiánová, výbor TJ Sokol Holešov

Gymnastky ukončily rok atletickými závody
Holešov - Atletickými závody ukončil na hřišti
1. Základní školy oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol
Holešov školní rok. Gymnastky si tak mohly vyzkoušet
i jinou činnost, než kterou se zabývají celý školní rok.
Počasí přálo, nebylo ani horko, ani zima, zkrátka
tak akorát pro atletické disciplíny venku. Soutěžilo se
ve čtyřech disciplínách – skok do dálky, hod kriketovým
míčkem, běh na 50 metrů a vytrvalostní běh. Účelem
nebylo dosahování světových výkonů, ale společná aktivita ve venkovních prostorách. Atletické závody, jako
ukončení školního roku, probíhají pravidelně každý rok
a všichni se na ně moc těší. Odměnou jsou nejen diplomy pro úplně všechny, ale také sladká odměna za aktuální výkony a také za celoroční cvičení.
Tradičním bývá také letní tábor v prázdniny, kdy se
spí v tělocvičně, o který bývá velký zájem. K tomu ale
letos bohužel nedojde. Budova tělocvičny totiž prochází
rozsáhlou rekonstrukcí, což tuto aktivitu neumožňuje.

Už teď se nedočkavě těšíme na otevření zrekonstruovaných prostor, k čemuž by mohlo dojít v měsíci září nebo
říjnu. Přesné datum otevření bude včas oznámeno na
webových stránkách TJ Sokol Holešov.

Všem přejeme krásné prázdniny, krásné zážitky,
krásné počasí a nabytí sil na další sportovní aktivity.
Hana Georgiánová, výbor TJ Sokol Holešov

Lentilky přivezly stříbro z Mistrovství ČR
Vrcholem mažoretkové sezóny je každoročně červnové republikové klání v lázeňském městě Poděbrady.
Zde se na Mistrovství ČR Svazu mažoretek a twirlingu
probojovaly holešovské Lentilky díky vítězství v moravském kole v Otrokovicích. Skupina startovala v kategorii
děti mladší, do které postoupilo 10 nejlepších souborů
z celé republiky. V sobotu 16. června soutěžily dívky
v disciplíně pochodové defilé a obsadily druhé místo.
Neděle pak patřila pódiovým formacím na lázeňské
kolonádě. S choreografií na téma Tygři zabodovaly

naše mažoretky u diváků i u poroty a odměnou jim bylo
1. místo. V celkovém součtu pořadí od jednotlivých
porotců byl ale k našemu zklamání konečný výsledek
2.místo a titul Vicemistr ČR. Trenérky, rodiče i samotná
děvčata však byli se svými výkony nadmíru spokojeni
a všechny nás těšilo, že ten nejlepší výkon sezóny předvedly Lentilky právě v Poděbradech.
Součástí šampionátu byla i soutěž Mini Miss. V ní
zazářily a předvedly svůj půvab a umění s hůlkou dvě
šikulky Adélka Brázdilová a Dorotka Bělíčková.

Velké poděkování za vzornou reprezentaci v tomto
školním roce si zaslouží nejen všechny mažoretky, ale
i jejich trenérky. Mnohokrát děkujeme také rodičům za
pomoc a skvělou atmosféru na mažoretkových akcích
a dále městu Holešov, Zlínskému kraji a Nadaci Synot za
dlouholetou finanční podporu, bez níž by naše cíle byly
těžko dosažitelné.
Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov
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Holešovský lakrosový tým vybojoval zlato
Holešov – Na domácí půdě před domácím publikem se holešovským lakrosistům podařilo vybojovat
titul mistrů České republiky. Na stadionu na Střelnici se
o víkendu 23. - 24. června představily nejlepší týmy českého lakrosu v mužské i ženské kategorii. Do Holešova
se kvalifikovalo z České i Pražské ligy celkem sedm mužských týmů a 4 týmy ženské. Republikové finále zahájil
pár slovy starosta města Rudolf Seifert.
Holešov hostil republikové finále podruhé v historii,
před šesti lety skončil tým Iktočante pátý, což bylo velké
zklamání. Letos byl ale největším favoritem. V Moravské lize vyhrál Holešov všech 22 zápasů s impozantním
brankovým rozdílem plus 200. Ambice byly medailové
od samého počátku, ale nervozita byla malinko znát.
Tým Iktočante se ale nenechal vyvést z míry a zvítězil ve
všech zápasech, v jednom případě dokonce vysoko 21:1.
Hráči domácího týmu Iktočante Holešov pak svedli finálový souboj s Fabiány Strašice, se kterými sehráli také
úvodní zápas. Fabiány holešovští Iktočante porazili 12:8.
Nejvýkonnějším hráčem se stal domácí Pavel Paseka,
v těsném závěsu Moravec Peter z Lanžhota a na třetí
příčce se umístil taktéž domácí hráč – Matěj Melichar.

jem k řešení sporů jak uvnitř kmenu, tak i mezi kmeny
navzájem. Když nechtěli válčit, zahráli si lakros. Až s příchodem francouzských misionářů se lakros začal šířit po
světě. Misionářům připomínala lakroska biskupskou hůl
a právě odtud slovo „La crosse“.
Lakros má mnoho druhů. Nejznámější formy lakrosu jsou fieldlakros a boxlakros, které jsou celosvětově
rozšířenými sporty. Halovou formou lakrosu je interkros.
Interkros je na rozdíl od fieldlakrosu, boxlakrosu a českého lakrosu zcela bezkontaktní. Český lakros je specialita
pouze pro Českou republiku.

Mnohé také zajímá původ názvu holešovského
týmu. Při hledání názvu se v klubu inspirovali u severoamerických indiánů, kteří tento kolektivní sport vymysleli. „Jméno Iktočante se nám líbilo, v jazyce kmene
Lakotů znamená pavoučí srdce,“ vysvětlil Němčík, proč
má klub v logu pavouka.
Diváci mohli při napínavém Mistrovství vidět spoustu dravých soubojů, spoustu gólů, nějaké to zklamání,
ale hlavně obrovskou radost ze hry a v neposlední řadě
také jeden velký splněný sen - vyhrát doma!
Hana Helsnerová

Co je vlastně lakros?
Lakros je kolektivní hra, která pochází od severoamerických indiánů. Hraje se s lakrosovu holí a míčkem na dvě brány. Cílem hry je vsítit míček do soupeřovy
brány. Lakros byl darován severoamerickým indiánům
přímo od Stvořitele. Původní obyvatelé Ameriky si proto lakrosu také náležitě cenili. Lakros byl pro ně nejen
sportem, kterým si udržovali svou kondičku, ale i nástro-

Závodníci si zaběhli olympijský běh
Holešov – S běžeckými závody se v poslední době
roztrhl pytel a také v Holešově jsme byli svědky dalšího
běhu pro dobrou věc. V rámci Olympijského dne se pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké
závody pro všechny věkové kategorie. Oslava v roce 2018
připadla na středu 20. června. V zámecké zahradě se tak
sešli nadšení sportovci, kteří se vydali na trasy dlouhé
100m, 300m, 1000m a 5000m. Závod hlavní kategorie
na pět kilometrů byl slavnostně odstartován prostřednictvím Českého rozhlasu v 17:59 hodin. O organizaci
celého závodu se postaralo SVČ TyMy.
Každou registrací na T-Mobile Olympijský běh přispívá každý závodník automaticky České olympijské nadaci. Ta pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí
finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Nejde
přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravidelně sportovat. Historie
Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen
Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události
se po celém světě každoročně pořádá Olympijský den,
který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu.
Hana Helsnerová
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World cup F3K 2018
Na konci května v termínu 26. - 27. 5. jsme na modelářské ploše Leteckomodelářského klubu Čmelák Holešov
uspořádali jednu z velkých akcí naplánovaných na tento
rok. Šlo o 2. ročník mezinárodních závodů pod názvem
„World cup F3K 2018 – Holešov“, který byl opět organizován pod záštitou města Holešov.
Letecko modelářská kategorie F3K je ve světě velmi
populární díky spojení techniky a fyzické kondice pilota. Pro
lidi, kteří nikdy tuto kategorii neviděli, je nejlépe si představit hod diskem jen s tím rozdílem, že se za konec křídla hází
model o rozpětí 1,5 m. V pravidlech je stanoveno 11 různých
letových úloh. Ty se pořadatelem rozlosují a piloti během
10 minutového pracovního času vždy jednu úlohu odlétají.

I tento rok se soutěže zúčastnili piloti z různých zemí
Evropy a někteří to k nám měli pěkně daleko. Nejdál to
měli účastnící z Německého Zerbstu. Celkem se nás sešlo
36 pilotů z šesti zemí. Nachystali jsme pro všechny 13
kol, kde každé kolo je dále rozděleno do 4 skupin. Ty se
nám všechny podařilo odlétat dle plánu. Díky příznivému
počasí a hlavně nezvyklému bezvětří po oba dva dny, se
pořadí neustále míchalo. Najít termiku v přehřátém vzduchu, která je většinou velmi úzká a až překvapivě silná,
což komplikuje pilotáž, nebylo pro všechny účastníky
jednoduché. O to bylo zajímavější sledovat dění na ploše. Opět se mi potvrdilo, že nejvíce se toho pilot naučí ve
srovnání s ostatními na mezinárodních soutěžících.

V konečném zúčtování se na prvním místě umístil
Ivo Bratršovský, který je nejen velmi dobrý pilot, ale i výrobce modelů pro tuto kategorii. Na druhém místě skončil
Bernhard Fligeder z Německa a třetí místo pro sebe vybojoval Tomáš Marek.
Při závěrečném vyhlášení výsledků jsme slyšeli velká
slova chvály od Friedmara Richtera, který je koordinátorem této kategorie v naší nejvyšší organizaci FAI.
Velké díky patří i městu Holešov, díky kterému můžeme tento náročný závod pořádat. Pro nás je již jen drobnou povinností jej úspěšně propagovat v Evropě. Což se
daří měrou vrchovatou.
Marcel Králík

F3A South Moravia Cup 2018
O víkendu 16. - 17. 6. 2018 proběhla mezinárodní soutěž akrobatických modelů F3A South Moravia
Cup 2018. Tentokrát se konala na modelářském letišti
klubu Čmelák Holešov. Soutěžilo 39 pilotů z Německa,
Rakouska, Japonska, Nového Zélandu, Itálie, Finska,
Anglie, Polska, Slovenska a Česka. Větrné počasí prověřilo dokonale umění všech soutěžících. Zvládnout velký
počet účastníků bylo náročné i pro pořadatele a bodovače. V sobotu se odlétala dvě kola, přičemž se létalo jen
s krátkými přestávkami od půl osmé ráno do půl deváté
večer. V neděli pak od osmi ráno do půl čtvrté odpoled-

ne. Průběžné výsledky soutěže mohli zájemci z celého
Světa sledovat on-line, i s detaily, na stránkách Svazu
modelářů ČR.
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů, předání pohárů
a tombola s dary sponzorů.
Vítězem soutěže se stal Gernot Bruckmann z Rakouska; na druhém místě Lassi Nurila z Finska, třetí
Christian Niklass z Německa a čtvrtý Yoichiro Akiba
z Japonska. Nejlepší český pilot, Jan Votava, se umístil na
pěkném pátém místě.

Jubilejní 20. ročník Čmelák model show ve velkém stylu,
pod záštitou města Holešov a jeho starosty Mgr. Seiferta Rudolfa
Vážení příznivci létání a leteckého modelářství
dovolujeme si vás pozvat na 20. jubilejní ročník Čmelák
model show, který proběhne ve dnech 11. a 12. srpna
2018 na modelářské ploše „Za Větřákem“ jako každý rok.
Účast předních světových a našich pilotů zabezpečuje
podívanou, která nebyla doposud v naší republice k vidění. Přihlášeny jsou absolutní špičky z Rakouska, Německa,
Francie, Itálie, Švýcarska, Slovenska a České republiky.
Absolutním tahákem bude model větroně o rozpětí více jako 15,50 m a váze 41 kg, Gernota Buckmanna
z Rakouska, tak jako jeho Piper o rozpětí 4,50 m a váze
36 kg s obsahem motoru 280 ccm nebo Curtiss o váze
42 kg pana Paracky ze Švýcarska. S obřími modely při-

jedou také Zdeněk Hůlka, který mimo jiné předvede
Albatros L39 s pohonem turbínou, tak jako Marcel Hladík s proudovým modelem Diamond target Jan Richter
s turbinou v modelu Bae Hawk.
Takových perliček uvidíte obrovské množství, protože pilotáž bude předvádět pouze 50 vybraných pilotů
absolutní špičky.
Unikátem bude také vystoupení Dana Haydena ze
Slovenska, který bude dětem vyprávět pohádku, která
bude doprovázena pohádkovými postavičkami na modelech letadel s pyrotechnickými efekty.
Program bude také doplněn ukázkami skutečných
letadel v letu, vyhlídkovými lety vrtulníkem, progra-

mem pro děti, které organizuje zájmové centrum TYMY
Holešov.
Nemalým překvapením bude také průlet nadzvukových proudových letadel JAS - 39 Gripen.
Celou akci bude moderovat profi moderátor a občerstvení bude v plné režii firmy JOSPO z Holešova.
Vstupné na tuto akci je po oba dny dobrovolné.
Nenechejte si ujít tuto mimořádnou podívanou,
která se nebude minimálně příštích 5 let opakovat.
Těší se na Vás všichni členové LMK Čmelák p.s. Holešov, výrobce motorů a vrtulí Fiala prop company, přihlášení piloti a osobně předseda Ing. Miroslav Polášek
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Fotbalová mladší přípravka – další rozvoj talentů SFK ELKO Holešov
Holešov - Po absolvování fotbalové školičky jsem v sezóně 2017/2018 opět doprovázel jako prarodič svého vnuka
Štěpána do fotbalové mladší přípravky ročníku 2009 a 2010,
kam přešel spolu s deseti spoluhráči včetně dvou děvčat
a doplnili tak deset stávajících, o rok starších kamarádů.
Tréninky probíhaly opět na hřišti ve Všetulích pod vedením trenéra Rudolfa Navrátila, kterému v první polovině
sezóny asistoval Marián Matuška. Pan Navrátil perfektně
a odborně rozvíjel základní fotbalové dovednosti, získané
ve školičce od pana Jaši a Terezky a to nejen v ovládání
míče, ale i ve „fotbalovém myšlení“ při vlastní hře. Tak bylo
často při tréninku i v zápasech slyšet pokyny trenéra typu
„neboj se a nekřápej,“ „nebuď v chumlu,“ „nahrávej“ a podobně, které byly postupně nahrazovány či spíše doplňovány i slovy chvály, i když fotbalisti této věkové kategorie
nemají ještě zdaleka vyhráno. Je na nich však vidět čím dál
víc radost a nadšení z fotbalu i větší týmová zodpovědnost
a spolupráce. Nikdo v průběhu roku neodešel, naopak tři
hráči přibyli. Zde musím i dle názoru mnohých dalších rodičů opět vyzvednout práci trenéra Navrátila, který výchově fotbalového potěru v Holešově věnuje většinu volného
času, malí fotbalisté ho mají rádi a má neformální autoritu. Je škoda, že s ním dál nepokračoval Marián Matuška,
protože ukočírovat sám na tréninku dvě hodiny 15 až 20
neposedných hráčů je opravdu náročné. Nenašel by se nějaký fotbalový tatínek, nebo i maminka, kterých se kolem
přípravky několik pohybovalo, kteří by mu asistovali?
Vzhledem k většímu počtu hráčů mohl Holešov
postavit dvě družstva v okresním přeboru mladších
přípravek, což byl opět nápor na trenéra, ale zhostil se
toho s přehledem. Věkově starší „áčko“ hrálo ve skupině
s družstvy Kroměřížska a mladší „béčko“ s družstvy Holešovska a Bystřicka. „Áčko“ po patnácti výhrách a jen třech
porážkách postoupilo z druhého místa do play-off, kde
obsadilo celkově čtvrté místo. Mladší „béčko“ spíš sbíralo
zkušenosti, přesto třikrát vyhrálo, což v konfrontaci s hráči
podhostýnských vesnic, kteří měli ve svém středu vždy
dva až tři urostlé starší chasníky, není zas tak špatné.

Hlavně že tak měli možnost si zahrát všichni hráči
kádru a získat tak herní zkušenosti. Góly a body zatím
nikdo z nich neřešil, i když se z nich spontánně radovali.
Jak už je tradicí, 20. června proběhlo na hřišti ve Všetulích slavnostní zakončení sezóny. V dovednostních soutěžích i fotbalových zápasech mladí fotbalisté byť těsně
a po boji zvítězili nad námi rodiči a prarodiči, nechybělo
pohoštění a sladkosti od oddílu a trenéra, vše řádně zapito dětským šampaňským. Hráči předali trenérovi dres
s potiskem fotografie družstva, který na místě vlastnoručně podepsali. Kdo ví, jakou bude mít za pár let cenu?

V závěru byl hráčům, přecházejícím do starší přípravky, představen nový trenér s tím, že družstvo bude
doplněno dalšími talenty ze školičky. Sluší se poděkovat
především trenéru Rudovi Navrátilovi, neboť díky němu
se může víc než dvacet kluků a holek z Holešova smysluplně sportovně vyžívat. Dík patří i fotbalovému oddílu SFK
ELKO Holešov a všem rodičům a prarodičům, za materiální zabezpečení a podporu mladých fotbalistů v Holešově.
Za rodiče a hráče mladší přípravky
JUDr. Milan Fritz a Štěpán

Holešovští thaiboxeři získali tři tituly
Holešov - Naši thaiboxeři se od podzimu roku
2017 účastnili ligy thajského boxu Slovenské Muay Thai
Asociace. Důvodů bylo několik, mezi ty hlavní patřila dojezdová vzdálenost a to, že této ligy se oproti české lize,
účastní zápasníci z Čech, Slovenska, Slovinska, Srbska
a Maďarska, a tudíž se jedná o cenné mezinárodní zkušenosti. Po všech kolech této ligy se uskutečnily finálové
zápasy o tituly amatérského mistra SMTA 23. 6. 2018
v Bratislavě, do kterých mohli nastoupit ti bojovníci, kteří se ve svých váhových kategoriích umístili na prvním
a druhém místě. Holešovský klub vybojoval tyto pozice
hned v pěti kategoriích. Ve váze -75kg junioři se jednalo
o Tomáše Vašíčka, který na lize vyhrál všechny zápasy
a získal titul amatérského mistra SMTA. Jeho starší bratr Ondřej se utkal o titul ve váze -81kg muži, a vyhrává
na body nad slovenským soupeřem. Taktéž Jan Šopík
vítězí v souboji o titul ve váhové kategorii -71kg muži
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a rozšiřuje tak naši sbírku o třetí
mistrovský pás. Dvě naše děvčata,
Simona Nováková ve váze -57kg
bez jediné prohry za celou ligu
a Michaela Hlaváčiková ve váze
-60kg, obsadily první pozice ve
svých váhových kategoriíích, ale
ze studijních důvodů se nemohly
zúčastnit soubojů o titul. I přesto
tři tituly amaterských šampiónů
a dvě první místa děvčat (bez titulu) jsou obrovským úspěchem na
československé scéně thajského
boxu. Na tomto místě se sluší poděkovat městu Holešov za podporu našeho sportu. Děkujeme!
Petr Osokin

www.holesov.cz
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VÝROČÍ - SRPEN
2. 8. 1983

Zemřela KVAPILOVÁ Valérie, operní pěvkyně, sopranistka. Na konzervatoři v Brně studovala klavír a zpěv u profesora T. Žaluda a L. Janáčka, ve studiu pokračovala ve
Vídni a Miláně. V letech 1928-1931 byla sólistkou opery v Ostravě. Jako koncertní pěvkyně zpívala s Českou filharmonií a s pražským Hlaholem. V letech 1938-1957
zpívala v opeře plzeňského divadla a v letech 1940-1951 působila jako učitelka zpěvu a hry na klavír v Městské hudební škole B. Smetany v Plzni, později vedla
pěvecké kurzy v Závodním klubu Škoda. (*20. 10. 1901 v Holešově) – 35. výročí úmrtí

3. 8. 2008

Zemřel KOŠÁREK Karel. Zakladatel Holešovského dětského sboru - Moravské děti. Sbormistr DPS LŠU ve Zlíně a sboru v Holešově. Vedl hudební zájezdy do SRN, Francie, Polska, Španělska, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska. Spolupracoval s Československou televizí, s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Se sborem Moravské
děti získal řadu ocenění a prvenství. Jako porotce působil v mezinárodních porotách. (* 3. 9. 1937 ve Zlíně) – 10. výročí úmrtí

12. 8. 1893 V Holešově se narodil KÜHN Ludvík, PhDr. Po maturitě v Holešově studoval FF UK. V Bratislavě se stal přednostou knihovny Zemského úřadu, poté knihovníkem v Praze na vysoké škole pedagogické. Jeho dílo je rozsáhlé - práce redakční, publikační, vypracovával literární hesla do různých slovníků. Organizátor večírků krajanského
spolku Holešov a okolí v Praze. Je pochován na holešovském hřbitově. (†7. 9. 1963 v Opavě) – 125. výročí narození a 55. výročí úmrtí
15. 8. 1923 V Holešově-Všetulích se narodil Stojan Zdeněk, středoškolský profesor, historik, vlastivědný pracovník. Po absolvování FF MU v Brně učil na holešovské jedenáctiletce,
ve Zlíně na Pedagogickém institutu. V letech 1965-1970 zastával funkci ředitele zdejšího gymnázia. Zasloužil se o rekonstrukcí celé budovy a její zmodernizování.
Stal se jedním ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově. Publikoval články a odborné studie v regionálním tisku i odborných časopisech. K jeho přednáškám
patří např. „Počátky města Holešova, jeho původní osídlení, rozšíření městského práva, šenkovní a vinné právo“, „Holešov za panství Žerotínů, Lobkoviců a Rottalů“
a mnoho dalších. V lednu roku 2000 udělili zastupitelé města prof. Stojanovi Čestné občanství města Holešova, byl zapsán do pamětní knihy a také mu bylo uděleno
nejvyšší ocenění - Plaketa města Holešova. († 2003) – 95. výročí narození a 15. výročí úmrtí
13. 8. 1893 Narodil se DVORNÍK František, PhDr., ThDr., doktor několika univerzit, člen Britské akademie věd, papežský prelát a čestný kanovník, rytíř Francouzské čestné legie.
Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu v Olomouci. Na Karlově univerzitě v Praze studoval slovanskou filologii a archeologii. V Paříži
na Sorboně studoval byzantologii. Na základě vědeckých prací „Život svatého Řehoře Dekapolity“ a „Slované, Byzanc a Řím v IX. století“ mu byla v roce 1926 udělena
na pařížské Sorbonně vědecká hodnost. Válku prožil ve Velké Británii, po jejím skončení se vrátil do ČSR, ale v roce 1947 odjel do USA, kde působil jako profesor na
Harvardské univerzitě. Při návštěvě své rodiny v Chomýži v roce 1975 zde i zemřel. Pochován na hřbitově v Bílavsku. Publikoval v angličtině a ve francouzštině, napsal
33 knih a stovky článků a studií. Dne 28. října 1992 byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. († 4. 11. 1975 v Chomýži) – 125. výročí
narození
15. 8. 1773 Zemřel NEVÍDAL Jan Ondřej. Moravský pozdně barokní malíř oltářních obrazů a portrétů. Podle nepotvrzené tradice žák J. J. Etgense, své vzdělání si doplnil na
malířské akademii ve Vídni (1733-1735). Jako jeho nejlepší dílo je uváděno oltářní plátno „Nanebevzetí Panny Marie“, které se nachází ve farním kostele v Hulíně.
(* 1709 v Holešově?) - 245. výročí narození
21. 8. 1958 Zemřel RŮŽIČKA František, malíř Holešova, Holešovska a celého Záhoří. Od roku 1909 až do konce svého života žil, pracoval a tvořil v Holešově. 30 let působil jako
profesor kreslení na holešovském gymnáziu. Město i jeho okolí se stalo častými náměty jeho tvorby. Šíři díla ukázaly výstavy jeho obrazů, uspořádané roku 1969
a 1972 v holešovském zámku a v devadesátých letech v galerii města. Bydlel v Sušilově ulici, jeho jménem byla pojmenována ulice ve Všetulích. (*11. 9. 1882
v Litomyšli) – 60. výročí úmrtí
22. 8.1978

V Holešově se narodila TÓTHOVÁ Martina. Surrealistická malířka, vystudovala zemědělskou školu, poté figurální malbu u prof. Jiřího Veškrny na Výtvarné škole
Václava Hollara v Praze. Po studiu pracovala jako výtvarnice v obchodním domě Máj, začala se věnovat ilustracím a figurální malbě. Především mužský akt se stal
doménou jejich děl. Její tvorba je svědectvím nekompromisního postoje a zápasu o výraz, někdy lidský, někdy dramatický, podán ve smyslové a dráždivé poezii,
vyjádřené perfektním zvládnutím efektů ženských a především mužských aktů, avšak bez laciné vtíravosti. Pravidelně vystavuje v galerii U Pražského Jezulátka
v Praze, v Holešově vystavovala dvakrát (1997, 2001). Žije a pracuje v Praze. - 50. výročí narození

29. 8. 1773 V Holešově se narodil KIESEWETTER Rafael Jiří, hudební historik. Studoval práva ve Vídni, stal se státním úředníkem, dvorním radou a vojenským poradcem, získal
i šlechtický titul s přídomkem „z Wiesenbrunnu“. Po odchodu na odpočinek pěstoval ve svém domě s velikou zálibou komorní hudbu. Vynikl v hudebním oboru jako
slavný a neúnavný badatel. Shromáždil rozsáhlou sbírku starých hudebnin, kterou odkázal dvorní knihovně ve Vídni. Patřil k zakladatelům rakouské hudební historie
a teorie. Podporoval české hudební umělce. Jedny z prvních všeobecných dějin hudby jsou jeho Dějiny západoevropské neboli naší současné hudby z roku 1834.
(† 1. 1. 1850 v Badenu u Vídně) – 245. výročí narození
31. 8. 1993 Zemřela DADÁKOVÁ Božena, grafička, designérka, malířka, propagační výtvarnice. Po smrti otce se s matkou přestěhovala do Přílep u Holešova. V roce 1975 byla
přijata na Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor monumentální malby a dekorace, kterou s úspěchem absolvovala v roce 1959. Pracovala v MEZu
Mohelnice, ve Vsetíně vedla obory fotografů, filmařů a výtvarníků. Poslední léta pracovala v družstvu IRISA jako návrhářka vánočních ozdob a hraček. Zemřela
v Kroměříži, je pochována na holešovském hřbitově. Její výtvarná éra malovaných batik začala s malováním písniček a valašských říkadel. Kromě výzdoby školek,
jeslí a knihoven vytvořila podklady k animovanému filmu „Balada o Uherském králi“. Byla členkou různých porot a také vystavovala - Praha, Valašské Meziříčí, Vsetín,
Havana, Kroměříž. Ilustrovala sborník dětského slovesného folkloru ze Vsetínska - „U potoka roste kvítí“. (*29. 5. 1941 ve Šlapanicích u Brna) – 25. výročí úmrtí.
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ZLIN AIRCRAFT

personalni@zlinaircraft.eu
725 266 702

Hledáme technicky založené pracovníky na pozici

LETECKÝ MECHANIK
&
TECHNIK ÚDRŽBY LETADEL
Pokud se chcete uplatnit v atraktivním odvětví leteckého průmyslu,
pracovat pro stabilní a úspěšnou českou společnost s dlouholetou tradicí,
rádi vás uvítáme!

Ideální profil uchazeče:
l umí pracovat v týmu i samostatně
l aktivní člověk nejlépe s praxí v oboru, případně vyučen nebo
SŠ v technickém oboru
l držitel průkazu B1, B2 nebo C vřele vítán
l zaučíme absolventy oborů letecký mechanik nebo avionik

Nabízíme:
l platové ohodnocení 26 - 36 000 Kč
l pro držitele průkazu leteckého mechanika se zkušenostmi platové
l
l
l
l
l
l

ohodnocení 35 - 40 000 Kč
možnost odborného růstu v perspektivním oboru
dotované závodní stravování
odměny za zlepšovací návrhy a mimořádné pracovní výkony
jednosměnný provoz
firemní akce
krátkodobé pracovní cesty do zahraničí

ZLIN JE TÝM!
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VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI LÉTÁNÍ A LETECKÉHO MODELÁŘSTVÍ,
dovolujeme si vás pozvat na 20. jubilejní ročník Čmelák model show, který
proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2018 na modelářské ploše „Za Větřákem“
jako každý rok.
Účast předních světových a našich pilotů zabezpečuje podívanou, která
nebyla doposud v naší republice k vidění. Přihlášeny jsou absolutní špičky
z Rakouska, Německa, Francie, Itálie, Švýcarska, Slovenska a České republiky.
Více informací na str. 27
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