George Sandová a Fryderyk Chopin

Epoque Quartet a Dasha

3. květen
19:30 hod

12. květen
19:30 hod

Chopin, Liszt, Smetana

Metheny, Reinhardt, Porter, Rodgers...

Holešovsko
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Vávra to kafe od Maryši nakonec vypil

Helena Jandová (Maryša) a Roman Uwe Juráň (Francek). 

Holešov uspěl v soutěžích

Získali jsme druhé místo v soutěži Zlatý erb
a třetí pozici ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys.

Foto | Jana Rohanová, fotogalerie na straně 2

Dny města Holešova 2017
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Připraven je bohatý program: koncert
vynikající zpěvačky Dashy, přehlídka
mažoretek, velký jarmark a spousta akcí.

Holešov | Je to záhada. Celé dětství a mládí
jsem dobrovolně i povinně navštěvoval drama bratří Mrštíků Maryša ve všech možných
provedeních. A vždycky mi připadalo tak nějak schematické – až moc sympatická a utlačovaná mladá dvojice proletářského Francka
a milující Maryši, pomýlení Maryšini rodiče
Lízalovi a zcela odporný zlý bohatý mlynář Vávra, který si zasloužil smrt z rukou týrané ženy.
V tomto duchu se nesly nejen ideově pojaté divadelní inscenace minulého režimu, ale třeba
i zfilmovaná verze z roku 1935 s Jiřinou Štěpničkovou a Jaroslavem Vojtou. Teprve premiéra holešovských ochotníků z Divadla 6. května
pod režijním vedením svébytného profesionála
Konráda Popela zcela – a nutno říci, že nejen
originálně, ale i velmi realisticky – ukázala Maryšu úplně jinak.
Nikdo z protagonistů tohoto skvělého dramatu nebyl ani kladný, ani záporný, jednotliví
hrdinové byli prostě realističtí – každý představoval individuální směsici dobrých i záporných
vlastností. Maryša Heleny Jandové (v alternaci se Šárkou Topičovou) zase tak moc Francka nemilovala a hlavně trpěla nerozhodností,
kterou si pokazila život, Vávra Jana Dobeše
byl spíš nešťastný a málo zodpovědný (ostatně
s jeho bohatstvím to nebylo zas až tak růžové),
Lízal velmi přesvědčivého Jaroslava Braveného na jednu stranu mimořádný lakomec, který soud s Vávrou o Maryšino věno sám vyvolal,
na druhou stranu milující otec, Francek Romana Uwe Juráně spíš záletník a opilec, který se
chtěl s Maryšou především vyspat, Lízalka Ivony Vávrové udřená, i když tvrdá matka, Maryšina teta Aleny Směšné omezená mudrlantka
i další zapálení herci Iva Horáková, Bohdana Hýžová, Alžběta Tréglová, Luděk Maňásek
a Jaroslav Svoboda – prostě všichni měli svůj
podíl viny na nadcházející tragédii.
Pokračování na straně 13

Čtyřlístek obsadil Holešov
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Knihovna uspořádala další ročník oblíbené
přespávací akce Noc s Andersenem. Děti
provázely programem oblíbené postavičky.
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Ochotníci zahráli Maryšu
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Foto | Jana Rohanová

Holešovsko

ÚVODNÍK STAROSTY

Jarní období zahájilo hlavní společenskou sezonu
a investice
Milí spoluobčané,
doufám, že jste prožili radostné Velikonoce a jarní velikonoční období vám přináší mnoho pozitivních vjemů inspirovaných
probouzením přírody i vlastními aktivitami.
Tyto dny a týdny přinášejí každoročně rozvoj všech aktivit. Ne jinak je tomu i letos. Již
se rozběhl hlavní kulturní a společenský život.
Zahájena byla zámecká návštěvní sezona,
v plném proudu jsou všechny sportovní soutěže a připravují se velké letní programy. Holešov je dlouhodobě nejen považován, ale je skutečným kulturním centrem našeho regionu,
a takto je i respektován v kraji. Na tom mají podíl nejen aktivity města a jeho organizací, ale
především bohatý občanský a spolkový život.

Podnětné společenské dění

Tuto skutečnost potvrzuje několik úspěchů našeho města v předjarním období. Některé jsou vázány spíše na město – jedná se např.
o umístění internetových stránek města a jejich tvůrců v soutěži Zlatý erb (porovnání
webových stránek měst a obcí – Holešov skončil v krajském kole druhý). Podobně jako v porovnávací anketě - Město pro byznys - se Holešov v krajském kole umístil třetí. V této anketě
se naše město každoročně umisťuje na předních místech v kraji.
Cenný je i další úspěch. Holešov byl potřetí v několika posledních letech vyhlášen historickým městem Zlínského kraje a střetne se s dalšími krajskými vítězi o titul „Historické město
České republiky“. Toto srovnávání organizují
ministerstva pro místní rozvoj a kultury a Svaz
historických sídel Čech a Moravy v návaznosti na Program regenerace městských památkových zón a rezervací. O tento úspěch se zasloužili
všichni, kteří jakýmkoli způsobem dbají o obnovu památek a také ti, jež dbají a přispívají o jejich využití a oživení. Ale toto ocenění by nebylo možné bez dlouhodobé a systematické péče
o městské i další památky, na které se spolupodílelo v průběhu posledních let mnoho osobností.
Velmi podnětný a pozitivní je úspěch těch
Holešováků, kteří se stmelili a společně dokázali přehlasovat město Pelhřimov v soutěži
o „Rákosníčkovo hřiště“. To bude postaveno
nedaleko sídla svého „mecenáše“ prodejny Lidl
v Americkém parku a bude slavnostně otevřeno v sobotu 29. dubna dopoledne – tedy, pokud vše půjde podle předpokladů.
A právě tyto zmíněné skutečnosti by nás
mohly a možná dokonce měly vést ke skutečnému respektování občanských aktivit, a to
v různých oblastech i různých zájmových skupin a jednotlivců. Všechny tyto iniciativy obohacují a rozšiřují naše společenské dění a přispívají i k propagaci města a budování jeho
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respektu. Klima města dotvářejí právě aktivní
obyvatelé a je škoda, že se někdy setkáváme se
zlehčováním jejich snah, nebo dokonce či naopak i s propojováním této oblasti s osobními
nebo politickými ambicemi.
Prožili jsme velikonoční svátky, které mají
významné poselství pro naši křesťanskou společnost, a tak bychom si mohli uvědomit, že
stát se laskavým člověkem znamená, naučit se
přijímat ostatní na základě jejich individuální hodnoty. Je škoda, že se lidé ignorují kvůli
postavení, přesvědčení, iniciativám anebo jen
z nepochopení či závisti. Každý člověk má svou
hodnotu a každý má nebo získal nějaký dar; jen
je důležité jej pochopit a objevit, rozvíjet a předávat druhým. A právě tímto může být kvalita
našeho společného života ještě daleko vyšší. Je
škoda zavírat si malostí vlastní možnosti.

Dny města probíhají průběžně…

Velmi úspěšně můžeme hodnotit třeba otevření zámecké sezony s programem, který pracovníci MKS a další aktivisté připravili na velmi
vysoké úrovni. Je pozitivní, že holešovský zámek stále láká k návštěvě podobně jako ostatní památky. Všechny jsou naším skutečným
pokladem. Podobně se vydařil již desátý ročník
Dne zdraví pořádaný v prostorách 3. Základní
školy nebo kvalitní přednášky a aktivity vlastivědného kroužku a městské knihovny. Členové
Divadla 6. května se blýskli a úspěšně zvládli
novou premiéru (pro letošní sezonu mají skvěle nastudovanou slavnou Maryšu), probíhá další ročník koncertní řady festivalu Musica Holešov, koncerty místních těles (Holešovský
komorní orchestr a Chrám. sbor) a za pozornost stojí také úspěchy holešovských sportovců. Z této oblasti můžeme třeba uvést, že stolní
tenisté slaví postup do 3. ligy a fotbalisté zahájili velmi nadějně jaro i boje o udržení v divizi.
V příštích dnech se můžeme například těšit na: 21. 4. - Vzpomínkový pochod Clay-Eva;
29. 4. Raab Rohálovská padesátka; 28. a 29.
4. Slety čarodějnic; 1. 5. - Zahájení cyklistické
sezony s žehnáním cyklistům u farního kostela; 1. 5. – Zahájení tradičních prohlídek kostelů Nanebevzetí P. Marie a kostela sv. Anny
v rámci programu „Otevřené brány“ (probíhat
budou o víkendech do 30. 9. + jednou měsíčně kaple sv. Kříže ve Smet. sadech); 6. 5. - Výstup na Jehelník k památníku L. Jaroše; 6. 5.
- Zahájení motorkářské sezony s žehnáním;
a poté 11. – 14. 5. Dny města Holešova.
Jsou tradičně spojené se setkáním partnerů
města a tentokrát budou věnovány především
mažoretkám. Je zajímavé, že se všemi partnerskými městy jsme strávili několik století ve stejné monarchii, jejíž stoleté výročí zániku si připomeneme příští rok. Možná je ale podstatnější

pro místní spolky skutečnost, že v rámci dnů
města se budou předávat podpory z tzv. Akce
milion a budou oceněny osobnosti města.

Investice a jaro 2017

Ulice 6. května - Stavba byla zahájena
stržením současné vozovky a následuje oprava stávajících řadů kanalizace a vodovodu
i s obnovou přípojek. Na uvedené práce naváže budování podloží a samotné cesty i související úpravy chodníků, vjezdů, parkovacích stání a VO. Jde o rozsáhlou stavbu, která se velmi
citelně dotkne života obyvatel lokality i všech,
kteří využívají komunikace k průjezdu (více na
jiném místě). I tímto vás žádáme o pochopení,
ohleduplnost a trpělivost.
Zámek – Dodavatelská společnost RAPOS
dokončuje poslední etapu obnovy fasád a střechy zámku. Tímto bude i plášť zámku v pořádku a nebude hrozit zatékání do objektu a k další degradaci omítek i vzácných oken. Následně
je třeba se zaměřit na most do zámku a začíná
se diskutovat a připravovat způsob využití druhého patra.
Celkem náročnou stavbou je budování nového oplocení zámecké zahrady ze strany Partyzánské ulice. Tato investice významně přispěje k pozitivnímu vnímání parku i objektu
zámku při příjezdu do Holešova od severu.
Další změnou v zámecké zahradě je i pokácení mnohaleté dominanty, buku červenolistého.
Jeho zdravotní stav tento radikální zásah už
vyžadoval a dosvědčuje to i skutečnost, že živé
části byly již jen po obvodu kmene, tj. v okolí
kůry, a to jen z části. Dosvědčuje to i řez. Jako
vzpomínka bude zatím zahradě zachováno
a stabilizováno torzo kmene a pařez. Ale nebojme se, zámecký park má další dominanty
a jedna roste nedaleko (sekvoje) a bude jistě
vysazena další.
Další stavby – Již byla sepsána smlouva se společností, která bude opravovat budovu školky a osadního výboru v Tučapech. Práce
budou probíhat samozřejmě tak, aby nikterak
neohrozily aktivity obce, a co nejméně omezily
provoz mateřské školy. V poslední etapě je příprava rekonstrukce stadionu Míru a vybudování kvalitního atletického areálu. Tedy návratu
k původnímu účelu. Atletika je skutečným základem a královnou sportu a město Holešov si
podobný areál zaslouží. Připravují se a postupně realizují další stavby a rekonstrukce (chodníky i s úpravami přechodů, masné krámy, dětské hřiště na Kráčinách atd.).
Krásné, pozitivní a slunečné jarní dny a jen
milá setkání a vztahy v tomto nadějném období všem…
Rudolf Seifert, starosta
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Holešov je třetí v soutěži Město pro byznys
Město bodovalo především
díky nízkým poplatkům
Otrokovice | Třetí z třinácti. Takové je
v rámci Zlínského kraje umístění Holešova ve
srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Kraj
je ve srovnání s celou republikou považován
za oblast kvalitního vzdělávání, sportu a kultury, nezaostává však ani v oblasti podmínek
pro podnikatele. Největší podnikatelský potenciál ve Zlínském kraji však hodnotící komise pro letošní rok vidí u Vizovic.
Kladně byl hodnocen například vysoký
podíl podnikatelů na sto ekonomicky aktivních obyvatel, nadprůměrně vysoký podíl firem s více než padesáti zaměstnanci a s tím
korespondující nízká nezaměstnanost.
Také u v pořadí druhého Zlína byl kladně hodnocen vysoký podíl podnikatelů, ale
i potenciál v množství studentů. Město také
investuje velké částky do veřejné dopravy.
Holešov naopak podle hodnocení vyčníval kvalitním přístupem radnice, která nízko
nastavila všechny poplatky včetně koeficientu

Celkové pořadí - Zlínský kraj
1. Vizovice
2. Zlín
3. Holešov
4. Valašské Klobouky
5. Kroměříž
6. Uherské Hradiště
7. Luhačovice
8. Vsetín
9. Rožnov pod Radhoštěm
10. Valašské Meziříčí
11. Uherský Brod
12. Otrokovice
13. Bystřice pod Hostýnem

daně z nemovitosti. Ve prospěch podnikatelů
hovoří také nejnižší ceny vodného a stočného.
Slavnostní předání ocenění se konalo
29. března v otrokovickém hotelu Atrium.
Cenu převzal starosta Rudolf Seifert.
Jana Rohanová

Zlatý erb: Holešov získal v kraji druhé místo
Holešov | V krajském kole a v kategorii nejlepší webové stránky měst se Holešov umístil
na druhém místě, první byl Vsetín.
Devítičlenná porota složená z odborníků
hodnotila na webu města množství vložených
informací, přitom v oblasti doporučených informací jsme získali úplně nejlepší hodnocení
mezi zúčastněnými městy. Vysokou známku
získal Holešov také za podporu zobrazení na
mobilních zařízeních.
Body jsme naopak ztratili za sekci Úřední deska. I tak jsou ale výsledky hodnocených
měst velmi vyrovnané a od prvního místa Holešov dělilo pouze 15 setin procenta.
„Po loňském vítězství v celostátním kole
v oblasti webových služeb (služba Strategie
Holešov) jsme se s Martinem Koplíkem domluvili, že zkusíme zabodovat i s webovými stránkami, které připravoval. Myslíme si,
že jsou velmi dobré, obsahují spousty informací a mají vzdušný a moderní design. Velmi přínosné je propojení městských stránek
s webem Městského kulturního střediska
nebo Mikroregionu Holešovsko,“ hodnotil
webové stránky a účast v soutěži místostarosta města Radek Doležel.
Co se týká dalších pořadí měst, za Holešovem se umístil Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Otrokovice, Bojkovice, za
nimi Valašské Meziříčí, Zlín, Brumov-Bylnice, Vizovice a Uherský Brod.
Jana Rohanová
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Hledáme
brigádnice
na sběr jahod
v červnu.
Informace na tel.:
776 682 007.

TRADIČNÍ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

pořádané
Moravským rybářským
svazem, pobočným
spolkem Holešov,
se letos konají
v sobotu 20. května
dopoledne
na holešovských rybníčcích.
Holešovsko

Kácení stromů v zámecké zahradě
Údiv, občas i pobouření
občanů vyvolaly kácecí
práce v přední části
(parteru) zámeckého parku
Holešov | Zatímco o záměru (již uskutečněném) pokácení červeného (červenolistého) buku jsme na stránkách tohoto časopisu
již informovali a občané, kteří sledovali v posledních letech vývoj tohoto stromu, uznali nezbytnou nutnost jeho odstranění zvláště
po loňském rozlomení kmene (ostatně při kácení stromu se objevila ložiska černé hniloby
nejen uprostřed kmene, ale i uprostřed jeho
větví, takže pokácení přišlo skutečně v hodině
dvanácté), negativní reakce vyvolalo pokácení dvou vzrostlých smrků v patě souměrných
záhonů mezi rameny trojzubce. A v kácení se
bude pokračovat – pilám odborných dřevorubců padne za oběť dalších 15 starých stromů poblíž jižní fasády zámku (ta, která se
nyní jako poslední opravuje).
Především chci podotknout, že veškeré
toto kácení není „partyzánština“, ale je důkladně projednáno a odsouhlaseno jak s orgány ochrany přírody, tak s orgány státní památkové péče. Pokácení oněch dvou relativně
zdravých smrků skutečně není jen ozdravným, ale především zahradnickým, architektonickým zásahem. Tato část zámecké
zahrady, vycházející obecně z principů tzv.
francouzských umělých zahrad (naše, holešovská zámecká zahrada se v době, kdy získala
tuto svou podobu, inspirovala francouzským
architektem Le Notrem, autorem obdobných
zahrad a parků na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV., zejména slavných Versailles

– a byla zřízena ve střední Evropě jako zcela
první, více než 50 let před dalšími „francouzskými“ zahradami a tudíž je řazena mezi evropské, zcela ojedinělé unikáty), byla rovněž
koncipována (a dodnes si tento charakter zachovala) jako zahrada umělá. Rostliny i další
prvky v ní jsou zde pojímány jako součást architektonicky komponovaného celku a musí
ladit proporčně, tvarově i druhově s ostatními
prvky, se kterými tvoří jakýsi umělý estetický celek. To se samozřejmě nemusí líbit fundamentálním ochráncům přírody, ale prostě
holešovská zámecká zahrada kolem trojzubce
není přírodním parkem, ale architektonickým
zahradním dílem, a to od svého vzniku v první polovině 18. století dodnes – což ji činí tak
unikátní a hodnotnou. No a dřeviny, nacházející se v centru této kompozice, na záhonech
uvnitř ramen trojzubce, jsou prostě součástí
této kompozice a jsou vysazovány s tím, že po
dosažení výšky max. cca 3 – 4 m budou pokáceny, protože pokud by byly vyšší, tak vyvolají
nerovnovážný stav a nevyváženost celkového
dojmu. Zmíněné dva smrky už dávno přesáhly předem danou velikost a měly být pokáceny již před několika lety. Samozřejmě ihned
budou nahrazeny stromy novými, s minimální výškou 1,5 m (protože projektovaný estetický účinek těchto dřevin se pohybuje právě
mezi cca 2 – 3 metry velikosti). A i tyto nově
zasazené smrky budou (měly by být) pokáceny, až dosáhnou oné maximální velikosti přes
3 – 4 metry.
Poněkud jiná je situace stromů u jižní fasády zámku (za zámeckým příkopem, směrem
k pivovaru). V době (po roce 1650), kdy Filiberto Luchese projektoval pro hraběte Jana
z Rottalu zámek (jako určitý architektonický
celek včetně okolí), bylo jeho záměrem nechat

vyniknout mohutnou jednobarevnou fasádu zámku včetně monumentálního lisénového a pilastrového řádu s řeckými konzolemi
na hlavní římse. Proto stavbu zámku pojal
jako stavbu „na volném prostranství“, o čemž
svědčí jak plány, tak historické dokumenty.
Tento záměr byl dodržen prakticky až do 20.
století, v místě, kde je nyní onen „háj“ vzrostlých stromů buď nebylo nic, nebo později nízké stavby hospodářských budov zámku, které
nijak nebránily optickému působení unikátní, mohutné fasády zámku (ostatně jižní, stejně jako protilehlá severní fasáda zámku jsou
podstatně delší, a tudíž mají větší estetickou
účinnost, než kratší fasády uličního a zahradního vstupu do zámku). Až na počátku 20.
století poslední majitelé zámku spíš z ekonomických důvodů zchátralé hospodářské budovy a stáje zbourali (neměli na jejich opravu peníze) a na jejich místě, asi aby zakryli
zbořeniště (starší Holešováci si jistě pamatují
pozůstatky cihlových sklepních kleneb, které
„vylézaly“ u vstupu do jižního příkopu – u východního, zahradního křídla byl za našeho
mládí příkop zasypán), vysadili nynější „hájek“ listnatých stromů. Většina z nich je ale již
v havarijním stavu, takže po posouzení jejich
zdraví bylo po diskuzích s odborníky z památkového ústavu vybráno 15 nejnemocnějších,
které se nacházejí nejblíž hrany zámeckého
příkopu a budou pokáceny. Tím se jednak
zvýší bezpečnost (prakticky odumřelé kmeny
a větve hrozí zřícením na kolemjdoucí) a jednak se prosvětlí okolí zámku, takže se alespoň
částečně obnoví průhledy na jeho hmotu, tak
jak to zamýšleli jeho stavitelé a jak to po více
než dvě stě padesát let fungovalo.
Karel Bartošek

V kině se s předními politiky besedovalo o Evropské unii
Holešov | V kině se v pátek 31. března konala beseda o Evropské unii a České
republice. Se studenty gymnázia, policejní školy a žáky
místních základních škol
si povídali europoslankyně
Olga Sehnalová, europoslanec Jiří Pospíšil, europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel
Telička a senátorka Šárka Jelínková. Akci uspořádaly místní parlament dětí
a mládeže a SVČ TYMY.
(roh)
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Soutěž o vstupenky na vystoupení Miroslava Donutila
Miroslav Donutil je jedním z nejpopulárnějších českých herců. Sám říká,
že na studia herectví (brněnská JAMU) šel převážně z důvodů, že nemusel
studovat matematiku, ale spíš v něm zvítězily rodinné geny. Jeho rodiče byli
ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií
hrál v divadle Husa na provázku, kde působil od roku 1973 až do roku 1990.
Poté se stal členem činohry souboru pražského Národního divadla, kde působí dodnes.
Srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy
Miroslava Donutila. Přijďte se podívat, určitě se nudit nebudete!!!
Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila: Balada pro banditu, Písničky z provázku, Ten báječnej mužskej svět.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA VYSTOUPENÍ
MIROSLAVA DONUTILA
28. května 2017, v 19.00 hodin, v kině Svět
Soutěžní otázka:
Kolikáté narozeniny letos v únoru Miroslav
Donutil oslavil?
Tři vylosovaní získají dvě vstupenky na holešovské vystoupení.
Správné odpovědi posílejte do 4. května 2017
na e-mail jana.rohanova@holesov.cz

Zahrada Věžky / JARO 2017
Vážení přátelé,
dovolte mi, abychom vás pozvali na (ne)tradiční výstavu Zahrada Věžky JARO 2017. Velmi si vážíme vaší návštěvy a těšíme se,
že se s vámi letos opět setkáme v krásném zámeckém parku.
Připravujeme pro vás obvyklý zahrádkářský sortiment, živou hudbu například Standu Hložka, Jožku Šmukaře či skupinu Fleret, ale
i novinky v podobě programu pro děti, soutěže či prohlídku kostela Svaté Alžběty.

29. dubna –
7. května 2017

Věžecký park uprostřed obce z počátku 19. století dává výstavě nezaměnitelné kouzlo. V přírodě si můžete plně vychutnat zahrádkářskou atmosféru, doprovodný hudební program v podobě skupiny
od 900 do 1700 hodin
Fleret, Standu Hložka a jeho SH Band, Milana Pitkina a Pexeso, cimbálovou muziku Josefa Marečka či Stříbrňanku. Jelikož nás každý
Fleret Standa Hložek Pexeso
rok navštěvuje stále více rodin s dětmi, chceme výstavu zatraktivnit
i pro nejmenší. Proto se můžete těšit na dětský koutek pod národní
památkou historickým platanem javorolistým. Zde si dětičky buwww.vystava-vezky.cz
dou moci užít malování na obličej, poslechnou si pohádky ze Špalíčku, zasadí si kytičky do květináčků, přivítají je postavičky Mimoně
Shreka a zasoutěží si. Kromě širokého výběru květin, ovoce, zeleniny, okrasných keřů, stromů a pomůcek pro dům
a zahradu můžete navíc ochutnat i skvosty v podobě regionálních potravin a můžete obdivovat interiér nádherného kostela Svaté Alžběty, který je dominantou obce. Věřím, že i letos si s námi hobby prodejní výstavu užijete
a odnesete si krásné zážitky, na které budete dlouho vzpomínat. Těšíme se na vás.
Božena Kubjatková / manažerka výstav
info@vystava-vezky.cz, 728 599 049
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Náročná rekonstrukce ulice 6. května zahájena
Holešov | V těchto dnech byla zahájena
rekonstrukce ulice 6. května. Tyto práce navazují na loňské vybudování kruhové křižovatky
mezi ulicemi Palackého a 6. května a předjarní vykácení veškeré zeleně v části ulice (Palackého – Sokolská).
Jedná se o první etapu v letošních zemních pracích, které v ulici proběhnou. Jde
o činnosti velmi náročné na organizaci, ale
především po stránce realizace, protože se jedná o opravu kanalizace v hloubce až tří metrů
a vodovodu v hloubce asi metr a půl. S tím souvisí i obnova přípojek do jednotlivých domů.
K harmonogramu jsme schopni aktuálně uvést:
• Po Velikonocích byly práce odstartovány uzávěrou ulice a stržením povrchu vozovky. Následně společnost Vodovody
a kanalizace Kroměříž (VaK) zahájí opravu
páteřního vedení kanalizace a vodovodu.
Nejdříve proběhne rekonstrukce kanalizace – vede přibližně v krajích vozovky –
a následně vodovodu (vede v trávnících,
př. v okraji chodníku).
Práce budou probíhat od kruhové křižovatky (ul. Palackého) směrem k ulicím Sokolská / Kráčiny. Tato oprava obsahuje
i rekonstrukci domovních přípojek. Jedná
se o výměnu sítí ve stávajících trasách po
obou stranách ulice v době asi tří měsíců.
Po nich budou následovat další zemní práce prováděné Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), tj. budování podloží a následně samotné komunikace.
• Je třeba znovu upozornit, že po stržení povrchů komunikace už není možné najíždět
osobními vozidly k domům.
• Odvoz odpadů – komunálního odpadu i
bio odpadu – zajistí dodavatel stavby tak,
že v plánované dny svozu obyvatelé ulice
umístí na prostranství před svými domy
(chodník) nádoby s odpadem a pracovníci
firmy je přemístí na místa, kde budou moci
dojet vozidla Technických služeb (ke kruhové křižovatce anebo ke křižovatce s ul.
Sokolská). Po vyvezení zástupci firmy vyprázdněné nádoby (je třeba je označit samolepkami) opět přemístí k příslušným
stavením.
• O stavbě budou také informovány složky Integrovaného záchranného systému,

•

•

•

•

a tím bude zajištěna i bezpečnost nebo potřeba příjezdu sanitky.
Dodavatelské společnosti se budou snažit
zajistit průjezdnost křižovatkami do doby,
než společnost VaK zahájí zemní práce
v křižovatce 6. května / Kráčiny / Sokolská.
To se předpokládá počátkem letních prázdnin (červenec).
Celá oblast bude přeznačena přechodným
dopravním značením s tím, že by měla být
lokalita nebo její části vždy co jevíce průjezdné – byť s omezeními. Investoři i dodavatelé stavby také budou komunikovat
s provozovnami v oblasti a pomohou při
zajištění zásobování nebo v dostupnosti.
Rekonstrukce další části ulice 6. května
bude následovat ve druhé polovině léta.
Jedná se o obnovu komunikace s podložím,
vystavění nové dešťové kanalizace a propojení sítí ve třech místech.
Práce od křižovatky s ul. Sokolská po křížení s ul. Za Vodou budou obsahovat i obnovu chodníků a parkovišť po loňské opravě
kanalizace a vodovodu prováděné společností VaK.
Pokud to podmínky stavby dovolí, měla
by být tato část investice zahájena již
nyní na jaře. Jedná se o chodníky a přilehlé plochy - které nebudou dotčeny

Na pokladně radnice bude nyní možné platit kartou
Nejpozději od prvního května bude možné hraditi poplatky na pokladně městského úřadu nově i bezhotovostně platební kartou přes platební terminál Komerční banky. Město
tak chce zajistit větší komfort při úhradě. Poplatky, které jsou z těchto transakcí hrazeny
poskytovateli služby, zaplatí město.
(roh)
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stavbou komunikace - po obou stranách ulice
(od Sokolské po ul. Dukelská). Obnoveno
bude také veřejné osvětlení (VO).
• Letní a podzimní etapa bude zahrnovat
i opravu mostu přes Rusavu a nové řešení
obou důležitých křižovatek. Jedná se nejen
o technicky náročné řešení, ale i přechodné řešení dopravy ve velké části Všetul a Novosad.
Město Holešov je jedním z investorů
a bude provádět výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, parkovacích míst, vjezdů a také
obnovu zeleně. Realizace těchto aktivit bude
v souladu nebo následovat až po náročných
pracích, které realizují další společnosti. Je to
jediná možnost, jak propojit různé investiční
oblasti a zkoordinovat investory – město, VaK
Kroměříž a ŘSZK.
Všichni investoři stavby mají již vybrány
dodavatele – hlavní práce bude provádět společnost KKS a pro společnost VaK firma VHS
Brno. Jsou již určeni stavbyvedoucí, kteří budou odpovídat za jednotlivé části prací a na ně
se budou moci občané obracet – spojení bude
zveřejněno.
Rekonstrukce ulice 6. května a její uzavírka výrazněji zvýší objem dopravy v jiných částech města. V nejbližším sousedství se opět
dotkne ulice Míru, ulice Dukelská, Kráčiny,
Družby a také průjezdu náměstím nebo ulicí
Nerudova. O upřesňovaném harmonogramu
prací a opatřeních budou obyvatelé lokality
i občané města a regionu operativně informováni. Dovolím si všechny spoluobčany požádat o trpělivost a případně i pomoc. A to tím,
že budou disciplinovaní v oblasti dopravy
a parkování.
Rudolf Seifert
starosta
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Mažoretky, trhy, Dasha a osobnosti.
Takové budou letošní dny města
I pro letošní oslavy je
připraven bohatý program.
Holešov | Čeká nás jedna z nejvýznamnějších akcí roku: Dny města Holešova 2017.
Opět nás čeká důstojná zábava, hudební zážitek nebo ocenění osobností města a vyhlášení
úspěšných žadatelů o dotace.
Letošní program zpestří mezinárodní přehlídka mažoretek a na své si přijdou i milovníci jarmarků.
Program dnů města začíná ve čtvrtek 11.
května. V 18 hodin slavnostně předáme granty neziskovým organizacím v rámci Akce
milion.
V pátek v 17 hodin zaplní náměstí Dr.
E. Beneše mažoretky v rámci Oper Air mezinárodního vystoupení. Lidé budou moci

obdivovat výkony českých a chorvatských mažoretek z Desiniče.
O půl osmé večer si přijdou na své milovníci hudby a především fanoušci Dashy – muzikálové herečky a především zpěvačky s neuvěřitelným rozsahem a fantastickou barvou
hlasu, kterou doprovodí Epoque Qartet.
Sobota bude patřit velkému jarmarku
a velkolepé přehlídce mažoretek. Od osmi
do patnácti hodin bude náměstí Dr. E. Beneše patřit stánkařům s nejrůznějším zbožím
a specialitami. Na podiu vystoupí skupiny Rabussa, staročeská skupina Srdíčko, renesanční soubor Veronika z chorvatského Desiniče,
Holešovská muzika a skupina vojenské historie Kroměřížští ostrostřelci.
Od 14 hodin pak přijde na řadu očekávaná
mezinárodní přehlídka mažoretkových skupin. Předvedou se místní mažoretky Arabelky a Lentilky Holešov, Desinicke mažoretkinje z chorvatského Desiniče, Mažoretky

Turčianské Teplice (Slovensko), taneční soubor Stars z Bystřice pod Hostýnem, mažoretky SDOM ze Zlína a Kontrasty z Hulína
Součástí sobotního programu bude slavnostní podpis Memoranda o partnerské spolupráci měst Holešov a Skawina. Polské město se tak připojí k čtyřem dalším oficiálním
partnerským městům, kterými jsou Turčianské Teplice (Slovensko), Pszczyna (Polsko),
Desinič (Chrovatsko) a Povážská Bystrica
(Slovensko). Velmi dobré a přátelské vztahy
se Skawinou nyní dostanou oficiální podobu.
V neděli 14. května program končí mší
svatou za město a představitele partnerských
měst, která se koná v 9:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V patnáct hodin odpoledne na zámeckém
nádvoří vystoupí soubor Banana Vox a svým
komponovaným pořadem popřeje maminkám k jejich svátku.
Jana Rohanová

Zlatem vykládané (a na první pokus i lepidlem upatlané)
Holešov | Co je to trpělivost a mravenčí práce v pravém slova smyslu, jsme zjistili v pátek
7. dubna 2017 odpoledne. Společně se skupinkou dalších nadšenců a členů holešovského
vlastivědného kroužku jsme se přidali ke kurzu techniky zdobení vajec – zlatem vykládané.
Jak je z názvu patrné, jednalo se o techniku zdobení kraslic kousky slámy. Vyzbrojeni manikúrními nůžtičkami, lepidly, párátky a (podle pozdějšího zjištění až nezdravou)
sebedůvěrou jsme na půl pátou dorazili do
kovárny.
Uvítala nás vždy usměvavá Leona Machálková a jako první bod programu jsme zhlédli
malé „instruktážní video“, kterak na věc.
Po pěti minutách jsme si řekli, že není co
řešit, všechno je jasné a jdeme do práce. Dokonce padly hrdinské hlášky typu „pojďme to
zrychlit, ať to máme hotové“.
Realita byla jiná. Nabarvené vajíčko do
pravé ruky, párátko do levé, před sebou lepidlo… a co s tím?
Na pomoc přispěchala Leona Machálková, která znovu vysvětlila celý proces zdobení,
přidala své poznatky z praxe a o tom, že ta její
praxe není nijak zanedbatelná, svědčila ošatka s vejci, která nazdobila, a nad kterou nám
lidově řečeno padala čelist údivem.
A tak jsme zjistili, že manikúrní nůžky
poslouží jako dobrý pomocník při bezmála
laboratorní práci se slámou, párátko slouží
k nanášení kousků slámy (nasliněním!) a následnému lepení, a pak už je to na šikovnosti
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a praxi. (Šikovní jsme byli všichni, ale získání
praxe tipuju až tak u dvacátého vejce.)
Zvláštní nadání a preciznost se projevila u pana Jana Dúbravčíka, který si vysloužil
úlohu „střihače slámy“ a dařilo se mu vytvářet miniaturní kousky – jeden jako druhý, což
jsme ocenili. (pozn. red. Protože to stříhání
slámy byla opravdu otrava :))
Po chvíli práce nás (mě určitě) bolely oči,
cítili jsme napjaté nervy soustředěním, ale paradoxně i příjemné uvolnění. Vajíčka dostávala krásné podoby, a to i přes to, že kromě
„zlatem vykládaná“ byla především „lepidlem

hojně upatlaná“. Holt, žádný učený z nebe nespadl a opakování dělá mistra.
Musím ale říct, že jsme si kurz báječně
užili. Strávit pár hodin nad krásnou ruční prací bylo neuvěřitelně příjemné a relaxační. Poděkování patří vlastivědnému kroužku a především Leoně Machálkové, která lekci skvěle
zorganizovala, připravila a měla trpělivost nejen na zdobení, ale také na spousty rad. Těšíme se na další podobnou akci.
(A to lepidlo šlo z vajíček umýt :))
Jana Rohanová
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Holešovské školy přivítaly prvňáčky
Holešov | Také na Holešovských základních školách se konal minulý pátek zápis do
prvních tříd. Děti i učitele podpořilo vedení
města a podívat na šikovné předškoláky přišel
starosta Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař. Děti šly k zápisu s nervozitou,
ale také nadšením. Do 3. Základní školy přišlo k zápisu 85 dětí, 1. Základní škola eviduje
51 předškoláků a do 2. Základní školy zavítalo 26 dětí.
Tyto počty zatím nekorespondují s počty
budoucích prvňáčků, rodiče totiž ještě mají
čas rozhodnout se, zda pro své děti nezvolí
odklad.

(roh)

Na okresní výstavě trofejí v Kroměříži se podílel i Holešov
Holešov | Jako už tradičně, i letos se v Kroměříži na tamním Výstavišti Floria konala
Chovatelská výstava trofejí.
Město Holešov se vedle Kroměříže a Bystřice pod Hostýnem podílelo jako významný
spoluorganizátor. Poděkování patří především referentovi radničního oddělení životního prostředí Kamilu Horákovi, který se aktivně podílel na přípravě výstavy a na hodnocení
trofejí.
Chovatelská přehlídka trofejí vychází ze
zákona o myslivosti.
Poděkování patří i OMS Kroměříž, který
zajistil v prostorách Výstaviště Floria důstojné prostory pro konání této akce.
František Fuit

Vávra to kafe nakonec vypil
... dokončení ze strany 1
Velmi dobré herecké výkony (protagonistům to divák prostě věřil, navíc jejich monology a dialogy byly opravdu ze života) doplňovala nápaditá, i když jednoduchá scéna Zdeňka
Eliáše s velmi povedeným „okénkem“, které bylo chvíli nálevním pultem, chvíli skutečným oknem, chvíli kukátkem, kterým se
do děje zapojoval chorus. Rovněž kostýmy,
ve kterých převažovaly prvky šedesátých let
minulého století zvyšovaly srozumitelnost
představení (silonové propínací šatové zástěry hospodyň byly prostě perfektní!). Znepokojivá, spíš náznaková hudba Martina Peřiny
a stejně tak plíživě střídavé osvětlování různých výseků scény Milana Vávry odpovídalo
neklidnému ději hry. A především skvělý scénář – režisér Popel mrštíkovský text jednak
zkrátil na velmi příjemnou hodinu (hrálo se
tedy bez přestávky), zhutnil jej a přitom ponechal a vlastně „vypíchl“ ty nejpřesvědčivější
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části inscenace, pohrál si i s jazykem hry – vypjaté části byly ponechány v nářečí, spojovací
texty se nesly ve více-méně moderní češtině
(některým divákům jen pochyběl onen nesmrtelný dialog o stuchlém kafi od Žida a ze
spolku – no ale to byla daň onomu perfektnímu inscenačnímu výsledku). Díky všem těmto nástrojům především vynikla genialita bratrů Mrštíkových – zde se plně projevil fakt, že
Maryša je snad opravdu zcela nejlepším realistickým dramatem naší literatury. Když se

odstranilo přežilé schéma, odstranila se macha profesionálních souborů, tak vynikla dřeň
malosti, omezenosti, přízemnosti a ziskuchtivosti moravského venkova – ať už na konci 19. století, kdy Mrštíkové hru napsali, nebo
v šedesátých letech století minulého, do kterých D6K drama transponovalo, nebo nakonec i v naší současnosti!
Holešovští ochotníci už podruhé ukázali, že soubor „vzlétl jako fénix z popela“ (letos s ohledem na režisérovo jméno doslovně). Vedle loňské závratně krásné Pohlednice
z Anatěvky, ve které Vlaďka Dvořáková naše
herce i rozezpívala a roztančila, je letošní Maryša opět skvělým novátorským činem – opět
se nemusíme stydět ani vůči profesionálním souborům, neotřelé, originální a objevné zpracování klasického tématu je vysloveně
bravurní inscenací, která si zaslouží ocenění
na řadě festivalů a přehlídek. A Holešováci by
ji měli vidět alespoň v reprízách, protože je
o co stát!
Karel Bartošek

Holešovsko

Objevy v holešovském farním kostele

Březnová přednáška, pořádaná ve studovně Městské knihovny Holešov Vlastivědným
kroužkem Holešov opět znamenala velký pokrok v našich vědomostech o památkách našeho města, které dosahují opravdu evropské
úrovně. Mgr. Anna Grossová, kunsthistorička, odborná pracovnice Národního památkového ústavu v Kroměříži, která má na starosti zejména restaurátorské práce v celém
zlínském kraji a patří v této oblasti ke špičkových českým odborníkům, zde prezentovala zcela převratné poznatky, které se podařilo získat v posledních letech při restaurování
všech deseti bočních oltářů k holešovském
farním kostele (děkanském chrámu) Nanebevzetí Panny Marie. Do doby těchto velmi rozsáhlých a podrobných restaurátorských prací
se obecně vědělo, že sochařská výzdoba holešovského farního kostela (nejen Černé kaple)
a to i všech bočních oltářů patří k opravdové
špičce barokního sochařství. Jan Jiří Schauberger, Ondřej Zonner a Bohumír Fritsch
v areálu holešovského farního kostela vytvořili galerii desítek špičkových vrcholně barokních soch a sousoší, která nemá v ČR a snad
ani ve střední Evropě obdoby.
O obrazech (kromě obrazu Ukřižovaného na Očistcovém oltáři v Černé kapli, který byl řadu let připisován Tizianovi, posléze
jeho žákům a až nedávné restaurování ukázalo, že je alespoň o sto let mladší, než se předpokládalo díky přítomnosti tzv. pruské modři v jeho barevné paletě) ve farním kostele se
ale dlouho předpokládalo, že jsou podstatně
méně hodnotné. Jako autoři byli u většiny
z nich určeni místní holešovští malíři 19. století G. Kautzner a zejména J.K. Kisling. V latinsky psané kronice holešovského děkanství
se sice ve spojitosti s oltářními obrazy uvádí
Jan Kryštof Handke, ale u žádného obrazu se
nepodařilo jeho autorství určit. Proto byly obrazy farního kostela považovány za podstatně méně hodnotné, než obrazy Josefa Pilze
a Františka Antonína Palka, obou špičkových
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barokních malířů, umístěné ve filiálním kostele sv. Anny.
Jakmile však byly obrazy z bočních oltářů
demontovány a přikročilo se k jejich podrobnému průzkumu, zjistilo se, že všechny jsou
vlastně přemalbami starších pláten, některé byly dokonce přemalovány několikrát. Po
provedení rentgenového prosvícení a „přežehlení“ – přenesení malby na nová plátna
se objevily na řadě obrazů letopočty, označující rok namalování původního obrazu a dále
roky případných přemaleb či restaurování
obrazu. Nejvýznamnější byl nález na obraze sv. Jana Nepomuckého – zde se našly letopočty 1734 a 1945 a na původní malbě především signatura JKH. To je podpis tentokrát
bezpečně určeného Jana Kryštofa Handkeho
(1694 – 1774). Jedná se o snad nejvýznamnějšího moravského barokního malíře, který
se sice narodil v Rýmařově, ale celý život prožil v Olomouci jako arcibiskupský dvorní malíř. Svými malbami a freskami vyzdobil řadu
kostelů a kaplí zejména v Olomouci, ale také
ve slezské Vratislavi, Velkých Losinách, Šumperku a dalších náboženských centrech. Obraz Jana Nepomuckého byl zřejmě jeho prvním obrazem v holešovském farním kostele
a na rentgenových snímcích je dodnes rozpoznatelná poněkud odlišná kompozice Handkeho obrazu od stávající malby. Protože byl
ale původní obraz dost poškozen, nakonec se
zrestaurovala novější přemalba.
Podstatně lepší situace byla u obrazu sv.
Josefa. Na něm se objevily letopočty 1741
(kdy jej Handke jako druhý pro holešovský
farní kostel namaloval), 1836 (pravděpodobná přemalba J.K. Kislingem), 1896 a 1945
– pravděpodobné restaurování. Původní
Handkeho obraz byl pod přemalbami skoro
dokonale zachovaným, proto se představitelé farnosti a pracovníci památkové péče spolu
s restaurátory, manželi, akademickými malíři Zálešákovými, rozhodli přemalby odstranit a odkrýt původní Handkeho obraz. Zásah

se povedl a dnes mohou návštěvnící našeho
kostela obdivovat skvělý, vrcholně barokní
obraz sv. Josefa, který namaloval Jan Kryštof Handke.
Dalším prokazatelně Handkovým obrazem ve farním kostele je obraz Panny Marie
s Ježíškem a sv. Annou. Ten byl namalován
v roce 1743, ale původně pro boční oltář ve
sv. Anně. Historik umění Řehoř Volný informuje o změně zasvěcení tohoto bočního oltáře a o přenesení oltářního obrazu z kostela sv.
Anny. Tento obraz byl upravován přemalbami minimálně, jedná se tedy rovněž o celkem
autentické dílo J.K. Handkeho.
Posledním bezpečně určeným obrazem
je Zvěstování Panny Marie – tento poslední
obraz z Handkeho dílny pro holešovský farní kostel ale už zřejmě vytvořil Handkeho žák,
Josef Pilz, který se dále podílel na výzdobě
kostela sv. Anny a rovněž patří ke špičce moravských barokních malířů.
Máme tudíž v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově alespoň 4 obrazy, u kterých
se prokázalo autorství vynikajících barokních
umělců, působících v okruhu umělců olomouckého arcibiskupství. Tedy i v obrazové
výzdobě našeho farního kostela patří Holešov
ke špičce barokního umění v České republice.
Na závěr své přednášky informovala Mgr.
Grossová o svých dalších výzkumných pracech. Zabývala se barokní (rokokovou) stříbrnou pozlacenou monstrancí a pohárem,
uloženými ve farním kostele. Jedná se o dílo
špičkového barokního šperkaře (rovněž
z okruhu arcibiskupských umělců), Andrease Vogelhundta, autora snad nejslavnějšího
šperkařského díla na Moravě – monstrance
Zlaté slunce Moravy, uloženého v arcibiskupském pokladu v Olomouci, který má ostatně
s holešovskou monstrancí mnoho společného. O osudech těchto holešovských zlatnických skvostů si ale řekneme někdy příště.
Karel Bartošek
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Oslavili jsme Den učitelů
... a v rámci něj ocenili
pracovníky ve školství

Solařová a Zdeňka Šestáková, z 2. Základní
školy Holešov byli oceněni Mgr. Hana Hlobilová a Ing. Petr Pokorný, z 3. Základní školy Holešov Mgr. Gabriela Nováková, Mgr. Tereza Zalabáková, Dagmar Vaculíková a Lenka
Ančincová, z Mateřské školy Sluníčko pak
Zdeňka Mikulíková, z Mateřské školy Radost
Zdeňka Kolaříková, z Mateřské školy v Masarykově ulici Jana Srovnalová a ze Střediska
volného času Martina Sigmundová a Milada
Huňová.
Slavnostní předávání bylo prokládáno
pěti kulturními vstupy žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera z Holešova. Své umění
předvedli při klavírním vystoupení Filip Gargulák a Oskar Conev, při tanečním vystoupení Viktorie Podhajská, ve hře na kytaru Nikola
Dvorníková, při vystoupení kytarového souboru zahrála na příčnou flétnu Alena Vaculíková a na bicí Nelly Billová. Závěrečnou část
tvořilo tradiční občerstvení a přátelské posezení zúčastněných, které proběhlo v suterénu
zámku v tzv. New Drive Clubu.

Mgr. Petr Chvátal

Holešov | Tradiční slavnostní ocenění pracovníků v holešovském městském školství se
uskutečnilo již podeváté ve velkém sále holešovského zámku, a to v úterý 28. března 2017.
Na základě návrhů holešovských škol a školských zařízení schválila Rada města Holešova
udělení Pamětních listů v deskách šestnácti
zaměstnancům ve školství jako výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh u příležitosti této
městské oslavy Dne učitelů. V rámci slavnostního podvečera je převzali z rukou starosty
města Mgr. Rudolfa Seiferta, místostarosty
Bc. Jaroslava Chmelaře a místostarosty Ing.
Radka Doležela. Oceněným přišli popřát i zástupci vedení z jednotlivých škol a školských
zařízení.
Z Ústřední školní jídelny Holešov byla
oceněna ředitelka Milena Michalcová, z 1. Základní školy Holešov byly oceněny Mgr. Ivona
Omastová, Mgr. Pavla Ambróšová, Dagmar

Čtyřlístek obsadil Holešov
Holešov | Že je Městská knihovna Holešov
přes nevyhovující stav prostor jejího sídla, tou
nejaktivnější a nejúspěšnější kulturní institucí v našem městě všichni soudní Holešováci
dobře vědí. A potvrdila to i již tradiční Noc
s Andersenem, kterou pracovnice knihovny
uspořádaly poslední březnový den (a přes noc
až do první dubnové soboty). Že je tato akce
zcela skvělá a úžasná, dobře vědí děti i jejich
rodiče – po dosažení třiceti pěti přihlášených
dětí mezi 5 až 10 lety, čímž se zcela vyčerpala „ubytovací“ kapacita přízemí i prvního patra knihovny, tedy prostor na zemi mezi regály
s knihami, do posledního centimetru využitý
pro karimatky a spacáky malých účastníků,
už bohužel musely knihovnice s těžkým srdcem další zájemce odmítat. A bohužel, zájemci, kteří se přihlásili pozdě, měli čeho litovat,
letošní Noc byla velkorysá!!!!
Celostátním tématem letošní Noci s Andersenem byla dobrodružství slavného Čtyřlístku – Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi. Tuto slavnou čtyřku představovaly čtyři
skvěle namaskované knihovnice, které spolu s dalšími kolegyněmi a dobrovolníky (jedním z nich byl i místostarosta města J. Chmelař) prováděly s dětmi rozsáhlou putovní hru
– prošly při plnění úkolů a hledání zašifrovaných zpráv velkou část Holešova, přičemž zastávky s velkými a složitými úkoly byly v Zemanově kovárně, v zámecké zahradě zejména
kolem hvězdárny a nakonec ve strašidelném
podzemí holešovského zámku, ve kterém při
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svíčkách a hrůzostrašných zvucích hra vyvrcholila. A v prostorách knihovny potom navrátilce v časných nočních hodinách (nebojte se, do 23.00!) ještě čekalo po jednotlivých
zákoutích putující divadlo Vlaďky Dvořákové a další hry, zážitky, knížky, vyprávění, ale
i dobré pohoštění. Letos snad byli malí účastníci Noci s Andersenem natolik unavení, že
celkem brzy, plni dojmů usnuli, aby se druhý den ráno po snídani vypravili s očima rozzářenýma velkým dobrodružstvím a snad
i vznikající láskou ke knihám a k četbě s rodiči domů. Prostě v naší holešovské knihovně je
dobré, užitečné, příjemné a obohacující pobývat! A to nejen s Andersenem!
Karel Bartošek

Upozornění:

V měsíci dubnu probíhá v chemické čistírně Novosady - Holešov sezónní čistění kožených
oděvů a výrobků z přírodních
usní (mimo obuvi).
Otevírací doba 7.00-17.00,
tel.: 737 145 008
- kompletní prádelenské služby
- chemické čistění oděvů a čistění peří
- kompletní úklidové práce

Holešovsko

Domácí paliativní péče
Holešov | Od roku 2015 je Charita Holešov
oprávněna provádět a zajišťovat domácí paliativní péči. Tuto péči vykonávají registrované všeobecné sestry, které jsou oprávněny
pracovat samostatně bez lékařského dohledu.
Na základě indikace lékaře provádí nejen potřebné odborné ošetřovatelské úkony jako je
monitorování bolesti, aplikace tišících léků,
ošetřování ran a další, ale i zaučují a psychicky podporují členy rodiny v péči o umírajícího
blízkého. Základním předpokladem této péče
je spolupráce s rodinou, kde je alespoň jedna osoba připravena zabezpečit nepřetržitou
péči o nemocného.

Cílem této péče je poskytnutí kvalitní odborné péče umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením a umožnit pacientovi strávit poslední
chvíle svého života v kruhu rodiny se svými
blízkými. Tento typ zdravotní péče je poskytován na základě doporučení ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice, praktického
či jiného odborného lékaře. Spolupracujeme
s praktickými lékaři, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti,
onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, dle

ordinace lékaře. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni
veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče. Domácí hospicovou péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta
v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních potřeb. Jsme schopni
v případě potřeby zajistit zapůjčení veškerých
potřebných kompenzačních pomůcek, zajistit
pomoc Charitní pečovatelské služby, psychologa, duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity Holešov nebo přímo duchovním.
Charita Holešov

JARNÍ SBÍRKA ŠATSTVA 2017
Holešov | Humanitární sbírka šatstva, kterou vyhlásila Charita Holešov, probíhala letos
v termínu od 20. do 24. 3. 2017. Lidé mohli
v tomto týdnu nosit nejrůznější věci a oblečení do prostor Českého zahrádkářského svazu,
kde ochotné dobrovolnice přinesené věci třídily a skládaly do pytlů.
Tato sbírka má již svou několikaletou
tradici. Svědčí o tom plný sklad pytlů, který se odvezl 2x téměř plně naloženou dodávkou firmy DIMATEX CS, spol. s r.o. do Štípy k dalšímu zpracování. Lidé, kterým tato

sbírka umožnila zbavit se nepotřebného oblečení, nám svými kladnými ohlasy dávají najevo, že takovéto sbírky jsou důležité a přispívají k tomu, že pro někoho věci nepotřebné
najdou ještě svoje další využití. Celkem se odvezlo 2480 kg oblečení. Za Charitu Holešov
bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli s organizací letošní jarní
sbírky šatstva a taktéž našim ochotným dobrovolnicím, které věci přejímaly. Skupinku
tří stávajících dobrovolnic jsme posílili o tři
nové tváře, takže se pracovnice mohly v týdnu

prostřídat. Poděkování patří také Českému
zahrádkářskému svazu v Holešově, který zcela bezplatně zapůjčil již po několikáté své prostory pro účely shromažďování šatstva a studentům SPŠ MV v Holešově, kteří pomohli
s nakládkou pytlů na odvoz.
Další pravidelná sbírka šatstva bude
v podzimním termínu, o kterém bude veřejnost včas informována.
Leona Machálková
Charita Holešov

Úspěchy žáků Základní umělecké školy Holešov
Holešov | Každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy soutěž pro žáky Základních uměleckých škol.
V letošním roce padl výběr na hru na
klavír, smyčcové nástroje, hru na kytaru (včetně komorní hry) a výtvarný obor.
Ve hře na klavír se v okresním kole
umístil na prvním místě Gargulák Filip
(p.uč. Sedlář) a Oskar Conev (p.uč. Sedlář). Druhé místo si vybojovali Sabina
Drábková, Vojtěch Drábek a Alena Vaculíková. Na třetím místě se umístil Šimon Hýža a Alena Omastová.
Ve hře na housle nás reprezentovala
Monika Ponížilová (p.uč. Kurečka), která získala 2. místo v krajském kole v Uh.
Hradišti.
Všem žákům i pedagogům srdečně
gratulujeme a děkujeme za odvedenou
náročnou práci.
Před sebou máme krajské kolo soutěže ve hře na kytaru (v SZUŠ D music
Kroměříž), do které vysíláme celkem
7 sólistů a 2 kytarová dua.
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Výtvarnou soutěž předchází výstava pedagogů celého zlínského kraje s názvem „Co děláme, když neučíme“. Výstava je situována do zámku
v Bystřici pod Hostýnem a potrvá do
konce měsíce dubna a k vidění je vždy
od úterý do neděle v době od 9:00 do
12:00, odpoledne pak od 13:00do
17:00 hod. Samotná krajská přehlídka žáků výtvarného oboru bude
probíhat rovněž na zámku v Bystřici
pod Hostýnem a zahájena bude přímo krajským kolem 28.4.2017. Výstava nese název „Skrývání a odkrývání“. Vernisáž této výstavy bude 5.
5. 2017 v 17:00 hod. na nádvoří bystřického zámku. Vítězné práce v celorepublikovém kontextu budou potom
vystaveny od října 2017 do září 2018
ve Šternberku u Olomouce. Přejeme
všem žákům mnoho úspěchů a pedagogům radost z práce svých svěřenců.
Ředitelství
a kolektiv pedagogů školy
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Informace o činnosti klubu důchodců v roce 2016
Holešov | Počet členů KD bylo během
r. 2016 celkem 62, pravidelné schůzky probíhaly v pondělí, kdy na ně docházelo 25 až 30
členů, ve čtvrtek 15 členů.
Klub důchodců změnil v tomto roce také
sídlo. Začátkem roku – v lednu 2016 si členové klubu důchodců prohlédli nabízené prostory v CpS pro klubovou činnost i pro oslavy
jubilantů. Nabízené prostory se členům líbily
a vedení CpS Holešov vyšlo KD vstříc.
Stěhování klubu důchodců z Pivovarské
ulice do CpS Holešov, Příční 1475, probíhalo
v období od 10.3. do 15. 3.

Účast na kulturních akcích
30. 3. Divadlo Zlín – zajištěno 23 lístků na
představení Devět v tom, od holešovského
autora Zdeňka Zapletala. Seniorům se představení velmi líbilo, obzvlášť, když mnohé postavy, které autor použil do divadelního děje,
členky KD poznaly.
20. 4. Výroční schůze KD, již v nových prostorách. Bylo přítomno 49 členů, za účasti
hostů – představitelů města – starosty Mgr.
Rudolfa Seiferta a místostarosty Bc. Jaroslava Chmelaře, zástupce odboru SVZ Mgr.
Michaely Vaško a ředitelky CpS Mgr. Ivany
Bozděchové.
9. 5. Oslava ke dni matek. Ta se uskutečnila
v prostorách CpS Holešov. Program připravily učitelky a děti z MŠ Masarykovy ulice. Akce
se zúčastnilo cca 50 členů.
26. 5. Členové klubu důchodců se zúčastnili
výstavy v holešovském zámku k výročí Sarkandrovských oslav. Průvodcem jim byl vedoucí muzea Mgr. Ondřej Machálek.
17. 5. Zájezd Holešov – Litomyšl – Plumlov
- Prostějov. Ráno kolem 6.30 hodiny vyrazilo

na výlet 51 osob. Nejprve si účastníci zájezdu prohlédli zámek Litomyšle a následně samotné městské památky. Pak se přesunuli na
zámek Plumlov a následně navštívili město
Prostějov.
1. 7. Autobusový zájezd Lázně Jeseník – Javorník – Jánský Vrch. Opět odjezd z autobusového nádraží v 6.30. Zájezd byl zajímavější
tím, že byl uzavřený průjezd přes Červenohorské sedlo, a proto se musela, cesta objet přes
Ramzovou.
Účastníci zájezdu byli mile překvapeni bohatým zámeckým interiérem Jánského Vrchu
a unikátní výstavou dýmek, která je na zámku
stálou expozicí. Na zpáteční cestě se zastavili
v Lázních Jeseník, kde měli členové individuální program.
11. 8. Narozeninové oslavy v KD. Bylo přítomno 48 členů. Pravidelně hraje k tanci a poslechu na klávesy Alois Cholasta. Akce se koná
pravidelně každého čtvrt roku a je zaměřena
na oslavence od 75 let.
6. 9. Autobusový zájezd - Jaroměřice nad Rokytnou – Ivančice. Ráno kolem 7.00 hodiny
vyrazilo na výlet 51 osob. Nejprve byla zastávka na zámku v Jaroměřičích nad Rokytnou,
kde si prohlédli prostory zámku. Zámek má
spojitost i s holešovským zámkem a rodem
Vrbnů, jelikož poslední majitelkou obou panství byla hraběnka Elvíra z Vrbna. Na zpáteční
cestě se zastavili v Ivančicích a muzeu rodáků
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka.
8. 9. Zahrada CpS Holešov – turnaj v petangue. Odpoledne se na zahradě CpS setkala tři
družstva. Klub důchodců se umístil na pěkném třetím místě. Akce se zúčastnili i představitelé města, starosta Mgr. R. Seifert i místostarosta Bc. J. Chmelař.

6. 10. Výstava u příležitosti 70. výročí založení D6K. Výstava opět s doprovodným slovem
Mgr. Ondřeje Machálka. Účast 25 členů KD.
3. 11. Rozloučení v CpS s ředitelkou zařízení
Mgr. Ivanou Bozděchovou, která se s přítomnými loučila a odešla do důchodu. Akce se za
KD zúčastnilo asi 15 lidí. Akce byla rozšířena
o kulturní program.
10. 11. Zámek – výstava kočárků a hraček.
Akce se zúčastnilo 12 členek KD.
21. 11. Přednáška CpS – se zaměřením na Lucembursko – Přemyslovské dějiny a k 700.
výročí narození římského císaře a českého
krále Karla IV.
2. 12. Autobusový zájezd - Luhačovice. Odjezd
autobusu z Holešova v 8.30. Nejprve návštěva kostela ve Zlíně na Jižních svazích. Sakrální
stavba je zajímavá svou moderní architekturou.
Následně se členové klubu přemístili do Luhačovic na předvánoční luhačovický jarmark.
5. 12. CpS Holešov – Mikulášská besídka –
kulturní program v režii TyMy Holešov –
Všetuly. Hodné členky a hodní členové obdrželi od Mikuláše po přednesení básničky
nebo interpretace písně, hodnotný mikulášský balíček.
8. 12. Vánoční besídka v KD. Kulturní program zajistila MŠ Radost a přítomné obveselily děti svým vánočním hudebním pásmem.
Vystoupení zpestřil i kouzelník, z TyMy.
29. 12. Poslední akce roku 2016 – Silvestrovské posezení při hudební produkci Aloise
Cholasty. Všech těchto akcí se v KD zúčastnilo
kolem 50 osob.
Mgr. Irena Seifertová,
referentka odboru SVZ

Knihovna vystavuje díla dětského ilustrátora Oty Janečka
Holešov | Městská knihovna v Holešově vystavuje od 29. března přes padesát originálů
ilustrací dětských knih významného českého
malíře Oty Janečka. Výstava se koná ve studovně, trvá do 28. dubna a je přístupná podle
otevírací doby oddělení pro dospělé čtenáře.
Malíř a grafik Ota Janeček (1919 – 1996) je
známý svými poetickými ilustracemi dětských knih a pohádek, rád se inspiroval přírodou a v 80. letech ilustroval také slabikář.
Část jeho tvorby představila loňská výstava českých ilustrátorů na holešovském zámku, druhou část z pozůstalosti jeho syna Tomáše teď prezentuje právě knihovna. Jsou to
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například obrázky z knih Princezna z třešňového království, Šípková Růženka, Halas dětem, Neruda dětem nebo ilustrace k francouzským pohádkám, které v češtiny nevyšly.
Výstavu připravilo Městské kulturní středisko
Holešov, které ji v únoru zapůjčilo také do galerie Informačního centra Zvonice Soláň.
Dana Podhajská

Inzerujte v Holešovsku
603 488 727
Holešovsko

Večer bojovníků: Zaplněný zámecký sál
fandil thajskému boxu
Holešov | Předposlední březnový čtvrtek se
v holešovském zámku konal třetí ročník Večera bojovníků. Diváci měli možnost vidět celkem 15 amatérských a profesionálních zápasů
podle pravidel K1, klasického boxu a thajského boxu. Za domácí oddíl se divákům představilo celkem 7 zápasníků, kteří dokázali v 6ti
případech zvítězit. Ve dvou hlavních zápasech večera se utkali o profesionální národní
titul v thajském boxu organizace IPCC (International professional combat council) Jakub
Stelšovský ze Spartaku Žebrák proti Janu Rudolfovi z Aplik Muay Thai ve váhové kategorii
do 75kg, a Petr Haiser za Holešov proti Janu
Chroustovi ze Spejbl Gym Praha ve váhové
kategorii do 71kg. Beznadějně zaplněný velký
sál zámku připravil závodníkům neskutečnou
atmosféru a hnal je povzbuzováním kupředu.
Stelšovský s Rudolfem nasadili od počátku
neskutečné tempo a drželi jej po celá tři kola.
Rozhodnutím rozhodčích vítězí Stelšovský 3:0
na body (všichni tři bodoví rozhodčí označili
za vítěze Stelšovského). V hlavním zápase začal Haiser opatrněji, načetl si soupeře z Prahy,

který oplývá ohromnou silou a tvrdostí, a od
druhého kola začal stupňovat pohyb a délku kombinací. Po třech kolech vyhrává Haiser 2:0 na body (dva rozhodčí přiřkli vítězství
Haiserovi, jeden zápas označil jako remízu).

Holešov má tedy poprvé v historii držitele profesionálního titulu v thajském boxu!
Děkujeme všem za podporu a přízeň.
Mgr. Petr Osokin
trenér

firma s dlouholetou tradicí v opravárenství
nákladních automobilů TATRA

HLEDÁ DO SVÉHO KOLEKTIVU NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY
v profesích
automechanik, opravář zemědělských strojů,
autoelektrikář, karosář, svářeč, obráběč
kovů, soustružník.
Nabízíme:
pracoviště v Holešově,
pracovní dobu 37,5 hod. za týden
v jednosměnném provozu,
příspěvek na oběd s možností stravování
v areálu společnosti,
příspěvek na penzijní připojištění
a životní pojištění,
mzdu až do výše 30.000,- Kč.
Kontaktní spojení:
telefon: 573 308 111, e-mail: juricova@mopas.cz

Duben 2017
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Kdo si hraje, nezlobí
To platí rovněž o letních prázdninách, na které holešovský spolek Skřítek připravil pestrou paletu příměstských táborů. Zveme kluky
a holky z Holešovska a okolí, aby přišli strávit

Co se děje v hájence
a zámeckém parku?

chvíle her, dobrodružství a smíchu s kamarády. Jsme tu pro Vás po celé prázdniny.
Stačí si jen vybrat:
3. 7. – 7. 7.

Zrození hrdinů

10. 7. – 14. 7.

Hrdinové řeckých bájí

17. 7. – 21. 7.

Tajemství neviditelného

		

obrazu

24. 7. – 28. 7.

Robinsonův ostrov

31. 7. – 4. 8.

Lodí do Hamburku,

		

a ještě kousek dál

7. 8. – 11. 8.

Hrdinové řeckých bájí

14. 8. – 18. 8.

Robinsonův ostrov

21. 8. – 25. 8.

Zrození hrdinů

28. 8. – 1. 9.

Tajemství neviditelného

		

obrazu

Místo konání:

Hájenka

		

– zámecký park Holešov

Čas: 		

8–16 hodin

Věk dětí:		

5–15 let

Cena:		

1400,- Kč

A navíc dva speciální tábory pro nejmenší děti
od 3 do 6 let
14. 8. – 18. 8.

Největší poklad		

21. 8. – 25. 8.

Velký medvěd vypráví

Více informací a přihlášky na:
www.skritek.org
skritek@skritek.org
tel: 736 103 994

Koupím v Holešově dům,
příp. byt. Tel.: 731 362 416

Holešov | Již několik let se rekonstrukce Hájenky v zámeckém parku v Holešově stává čím
dál víc potřebnou. Z hlediska stavebního, kde
stávající prostory nutně potřebují rekonstrukci elektrického i vodovodního rozvodu, a kde
půdní prostory jsou chátrající a nevyužité.
Z hlediska funkčního již současný stav omezuje kvalitní nabídku služeb a neposkytuje
účastníkům našich aktivit adekvátní zázemí.
To chceme změnit.
V letošním roce 2017 prochází náš spolek
Skřítek, z. s. velkou proměnou vnitřního fungování, a hlavně vnějšího vzhledu.
Nastavili jsme si efektivnější systém činnosti s ohledem na nově stanovený strategický plán na roky 2017 a 2018. Vypracovali jsme
podrobnou nabídku našich aktivit. Dokončujeme nové webové stránky, zlepšujeme efektivitu
propagace, připravujeme tábory na léto, ad.
Největší proměna čeká naši Hájenku, kde
probíhá hlavní činnost spolku. V roce 2017 dojde k první části rozsáhlé rekonstrukce prostor,

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

vytvoření lepšího zázemí pro účastníky našich
akcí a zároveň k ekologizaci provozu.
Město Holešov nás dotuje částkou 250
000,- Kč a z vlastního rozpočtu spolku dáváme do rekonstrukce 200 000,- Kč. Ve veřejné
sbírce na podporu hájenky se nám zatím podařilo vybrat částku 52 000,- Kč.
Dovolujeme si Vás, obyvatele a čtenáře
Holešovska, oslovit s prosbu o podporu finanční částkou ve Veřejné sbírce do kasičky, která je umístěna v Krámku u Kouzelného stromu (Palackého 544, Holešov) nebo
na transparentní účet k Veřejné sbírce:
2800618879/2010 (Fio banka)
Jakoukoliv částku dokážeme při rekonstrukci smysluplně využít.
Díky Vaší podpoře dokážeme povyrůst
v kvalitě nabídky svých služeb společnosti
a společně budeme v Holešově mít Vzdělávací centrum volnočasové a enviromentální
výchovy lépe připravené na budoucnost než
doposud.
Děkujeme Skřítek, z. s.

www.holesov.cz

Tel.: 603 447 040
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Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holešov
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 20. února 2017 usnesením č. 6/1/
ZM/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

Stanovení školských obvodů
Školské obvody mateřských škol zřízených
městem Holešov se stanovují takto:

a) školský obvod Mateřské školy Sluníčko
Holešov (Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov)
tvoří, 6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká,
Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za
Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní, dále pak
místní části Količín a Tučapy,
b) školský obvod Mateřské školy, Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž (Grohova
1392, 769 01 Holešov) tvoří Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám F. X. Richtra, nám. Sv. Anny, nám.

Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého
(od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova,
Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká,
Želkov, dále č. e. 2 a místní část Dobrotice.
c) školský obvod Mateřské školy, Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž (Masarykova 636, 769 01 Holešov) tvoří Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova,
Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná,
K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození,
Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren,
Újezd, Větřák, Zlínská, dále místní část Žopy.

V knihovně oslavili měsíc čtenářů - březen
Holešov | Svátek všech milovníků literatury, měsíc březen, oslavila Městská knihovna
Holešov pestrou škálou akcí. Ve studovně se
během Měsíce čtenářů stihly vystřídat hned
dvě výstavy, výstava obrazů Tomáše Krejčího,
doplněná texty pátera Miroslava Jáněho, na
kterou navázala výstava Oty Janečka a jeho
ilustrací dětských knih. Dospělé oddělení rozveselila výstava k 15. výročí vzniku holešovského amatérského divadelního souboru Hvizd s názvem HVIZD 15 aneb Loutky čtěte!
Kromě pravidelných besed pro žáky základních a mateřských škol proběhly také besedy
pro dospělé, přednáška Mgr. Anny Grossové
z NPÚ v Kroměříži o objevech zjištěných při
restaurování bočních oltářů ve farním kostele a také přednáška pracovnic MammaHELP
centra zaměřená na prevenci rakoviny prsu.
Dětské oddělení připravilo tradiční zábavnou soutěž Pro prvňáčka je to hračka, ve které poměřili své síly a vědomosti žáci prvních
tříd z Holešova a okolí. Děti se zapojily také

do výtvarně literární soutěže na téma Čtyřlístek. Jejich díla nám tematicky vyzdobila prostory knihovny pro celorepublikovou akci Noc
a Andersenem, kterou Měsíc čtenářů symbolicky vyvrcholil. Nechyběla ani registrace

nových čtenářů zdarma, které využily zejména školní děti na exkurzích v knihovně, a také
amnestie pro dlužníky. 
Kolektiv knihovny

Český zahrádkářský svaz bilancoval uplynulý rok
Holešov | Uplynul opět rok a členové Českého svazu zahrádkářů se opět sešli v sobotu 25. 3. 2017 ve svém sídle na Dlážánkách,
aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok.
Pozvání přijali také naši hosté, přestavitelé
města, ale i ostatních organizací ČZS Dobrotice, Hulín a Míškovice. Vzácnými hosty byli
členové družebního Slovenského zväzu zahrádkárov z Lužiánek, vedenou jejich předsedou Milanem Čabánkem. Rovněž s nimi
přijel mezi nás i starosta obce, který si s naším starostou Mgr. Rudolfem Seifertem vyměnil zkušenosti a poznatky z řídící práce.
Hlavní častí výroční schůze bylo hodnocení
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práce a do jaké míry byly splněny zadané úkoly za uplynulý rok a také vytýčení a schválení programu na rok letošní. Za svou práci byli
vyznamenáni Marie Lešingrová, pokladní za
vzorné a bezchybné vedení účetnictví a Vladimír Daněk u příležitosti životního jubilea
a za správcovství. Ocenění čestným uznáním
byli ostatní členové, kteří se aktivně podíleli na brigádách. Bylo připomenuto také členství naší nejstarší přítelkyně paní Páleníčkové, která se dožívá úctyhodného věku. Po
této úvodní části následovala přátelská, zábavná část, které se zúčastnili i naší milí hosté. K tanci a poslechu hráli heligonkáři v čele

s panem Josefem Římákem a nechyběla ani
bohatá tombola s dárky od sponzorů a členů
zahrádkářů. Přátelé ze Slovenska velmi kladně hodnotili setkání, které jak se vyjádřili,
bylo podnětné pro jejich činnost a hodlají odnesené poznatky zúročit ve svém regionu.
Jménem výboru přejeme všem zahrádkářům a příznivcům pevné zdraví a úspěchy na
zahrádkách. Také všechny srdečně zveme na
naše akce a přednášky. Informace můžete získat jednak ve vývěsních skříňkách, ale rovněž
na webových stránkách ČZS Holešov.
ZO ČZS Holešov
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Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na MŠ v ulici Grohova v Holešově
Žádosti rodičů a zákonných zástupců dětí se budou přijímat ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2017 vždy od 13.00
do 16.30 hodin, v prostorách mateřské školy na Grohově ulici. Tiskopisy potřebné k zápisu dítěte
jsou k dispozici ke stažení na www. ms-radost.cz nebo je obdržíte přímo v MŠ.
Holešov | Naše mateřská škola se jmenuje
RADOST, protože prožívat RADOST s DĚTMI je naše přání i poslání. Ke škole na Grohově ulici se čtyřmi třídami, vlastní školní
kuchyní, rozlehlou zahradou, patří i třída mateřské školy v Dobroticích.
Rádi bychom vám naši školu představili.
Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete nás blízko centra města, přesto
v klidném a krásném přírodním prostředí.
Areál školy je chráněn před dopravním ruchem zahradami okolních objektů. Poskytuje
dětem zázemí pro klidné a nerušené hry. Třídy jsou velké a slunné, s dostatkem prostoru.
Umožňují širokou nabídku činností, pohybových a tvořivých aktivit.
Dlouhodobě rozvíjíme program „MATEŘSKÁ ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“.
Je zaměřen na poznávání, vytváření dobrých
vztahů, péči o sebe, ostatní, životní prostředí,
spolupráci s rodiči.
Na zpracovávání témat třídních vzdělávacích programů se účastní i děti. Objevujeme, hledáme souvislosti, připravujeme pro
děti spoustu zajímavých činností. Zaměřujeme se na rozvíjení poznávacích procesů

dětí, individualizaci vzdělávací nabídky. To
vše formou blízkou dětem, s možností dalších aktivit a zájmových činností jako „PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU“ „VÝTVARNÉ TECHNIKY“ „KERAMICKÉ TVOŘENÍ“, „POHYBOVÉ
A TANEČNÍ ČINNOSTI“, „HRY S VODOU.
Také celoroční projekty určené starším dětem se staly oblíbenou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Máme vlastní

školní jídelnu, takže jídlo se dostane k dětem
v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.

Bc. Alena Kotoučková, ředitelka MŠ
VE STŘEDU 3. 5. 2017 VÁS ZVEME
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. UKÁŽEME VÁM DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V DOBĚ OD 8.00 DO 16 HODIN.
JEŠTĚ JEDNOU VÁS NA NÁVŠTĚVU
K NÁM SRDEČNĚ ZVEME.

Čtyřlístkový karneval v Žopech

Jen chvíli byl bezradný kocour Myšpulín, když se mu ztratili jeho tři kamarádi. Šikovné děti, které přišly na dětský karneval do Žop, našly
Fifinku, Pinďu i prasátko Bobíka skoro hned. Celé sobotní březnové odpoledne si děti užily spoustu her, soutěží, prima nálady a legrace
a posílají svůj pozdrav čtenářům Holešovska.
Martina Javoříková
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Mateřská škola Masarykova
a mateřská škola v Žopích
...zvou rodiče budoucích
školáčků na zápis
do těchto dvou
mateřských škol
NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:
Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile
s velkou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy - odloučeným pracovištěm
je mateřská škola v Žopích, budova stojí na
okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.
Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky
dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ
máme vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si
celý rok“.
Nabízíme pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně,
radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje
možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat
přirozeným dětským způsobem.Tematické
části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních
i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte.
V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na
rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými

slovíčky,Individuální logopedická péče, Keramika, Předškoláček - příprava předškolních dětí na vstup do základní školy. Dopoledne návštěvy v solné jeskyni jako prevence
respiračního onemocnění. Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí
– zahradní slavnosti, Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Pálení čarodějnic, oslava Dne
Země, Rozloučení s předškoláky.
Zajímavostí jsou činnosti u interaktivní
tabule. Děti ovládají pouhým dotykem prstu
či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím

schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program
zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka
,a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.
Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé,
spolupráci s odbornými pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledávanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným klimatem.

Děti ze školní družiny při 3. ZŠ Holešov vítaly jaro
Holešov | Možná znáte starou tradici, která říká, že Smrtka neboli Morena je symbolem zimy a jejím odchodem zmizí vše špatné
včetně studeného a nevlídného počasí. Děti
z naší školní družiny tuto tradici každoročně
dodržují a chodí házet Morenu do řeky Rusavy. Na zpáteční cestě místo Moreny nesou
děvčata „letečko“ jako symbol jara. Děti přivítaly Vesnu také několika básničkami. Při celé
naší akci nás provázelo příjemné slunečné počasí. Věříme, že i díky nám už konečně začne
opravdové jaro.
Děti a vychovatelky ze ŠD,
3. Základní škola Holešov

Duben 2017
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Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola Sluníčko Holešov
pro školní rok 2017 - 2018
se bude konat
2. 5. a 3. 5. 2017
vždy od 8.00. do 13.00 hodin,





v prostorách mateřské školy
na Havlíčkově ulici, čp. 1409, Holešov
( i pro další místa poskytovaného vzdělávání
MŠ Tučapy a MŠ Všetuly)
Co naše mateřská škola nabízí








provoz mateřské školy na třech pracovištích v rámci Holešova ( Havlíčkova 1409,
Všetuly Sokolská 70 a Tučapy 71) s vlastní školní jídelnou pro děti ve věku od 2
do 6 let
zaměřujeme se na správný zdravotní,
duševní i pohybový vývoj dítěte, pomocí
činností výtvarných, hudebních, pracovních, jazykových a pohybových
pro vzdělávání dětí a jejich správný vývoj
poskytujeme klidné, podnětné, bezpečné, téměř rodinné prostředí
pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností nabízíme možnost individuální logopedické péče přímo v mateřské škole – logopedické třídě













péči o zdravou výživu přípravou kvalitní
a plnohodnotné stravy
flexibilní denní režim, uzpůsobený potřebám dětí
péči o zdravý vývoj dětí pomocí cvičení
jógy a jiných pohybových a relaxačních
cvičení, pomocí pobytu venku
zkušenosti s integrací postižených dětí
individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ
– pomocí Metody dobrého startu, Metody rozvoje fonematického vnímání
logopedickou prevenci
rozvoj jazykových, výtvarných a pracovních schopností v zájmových aktivitách – S barvičkou a pastelkou, Anglická
slovíčka
rozvoj jazykových schopností dětí v logopedických kroužcích
individuální nápravu vad řeči – Pilníček
pro tvůj jazýček
rozvoj samostatnosti, tvořivosti, fantazie, komunikace a odpovědnosti, sociálních dovedností, nadání a zájmů
krátkodobé dílčí vzdělávací projekty Program rozvoje třídy bezpečné komunity, Program rozvoje harmonie osobnosti dítěte, Program rozvoje vztahů k naší











přírodě, Program rozvoje grafomotoriky,
Program rozvoje logopedické péče, Program prevence sociálně patologických jevů,Týden pro zdraví, Zdravý úsměv
programy zaměřené na spolupráci rodiny a mateřské školy – tématicky zaměřené tvořivé dílny, Mikulášská nadílka,
Pohádkový karneval, Den otevřených
dveří – Den se Sluníčkem, Kraslice,
Oslava Dne dětí, Loučení s budoucími
školáky
zábavné aktivity pro děti s cílem rozvíjet
pohybové schopnosti dětí – Olympiády
se Sluníčkem, Holešovské děti v pohybu
pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě
Společenské centrum – adaptaci na prostředí mateřské školy za přítomnosti
rodiče
plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ – v rámci dlouhodobé spolupráce s 3. ZŠ
kvalifikovaný, odborně vzdělaný a zkušený personál

Naším cílem jsou děti spokojené, které aktivně prožívají den v mateřské škole, a spokojení rodiče.

I Holešov si přijela prohlédnout desítka filmařů
Holešov | Zlínský kraj navštívili filmoví odborníci. V rámci dvoudenní Location tour si
prohlédli potenciální filmová místa. Hlavním cílem bylo město Zlín. Filmaři však zavítali i do lidových staveb v Rymicích, Archeoskanzenu Modrá, hradu Lukov či poutního
místa Velehrad. Lokační manažery, filmové
architekty a zástupce produkčních společností pozvala do regionu filmová kancelář ZLÍN
FILM OFFICE ve spolupráci s národní kanceláří Czech Film Commission. V Holešově
skupina odborníků zavítala do zámku, synagogy, židovského hřbitova, kina nebo do budovy pošty.
„Rádi bychom, aby se ve Zlínském kraji
více točilo. Rozhodli jsme se proto filmařům
přiblížit rozmanitost našeho regionu formou
osobního zážitku. Věřím, že ten vyvolá trvalejší dojem než prohlídka brožur či webových
stránek,“ uvádí Magdaléna Hladká, výkonná
ředitelka ZLÍN FILM OFFICE. „V kraji máme
stále plno míst, která kvůli nízkému povědomí
unikají pozornosti filmařů. I to chceme touto
cestou postupně změnit,“ doplňuje Hladká.
„Prohlédnout si celý region pouze za dva dny
samozřejmě není možné. Už nyní proto plánujeme zopakování akce napříč dalšími lokacemi v podzimních měsících,“ uzavírá.
K organizaci první Location Tour po Zlínském kraji výrazně přispěla národní kancelář
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Czech Film Commission. „Máme radost, že
se Zlínsko začíná filmařům otevírat. Se ZLÍN
FILM OFFICE spolupracujeme od samého
začátku a jsme rádi, že se celý projekt ZLÍN
FILM ubírá správným směrem. Podpora vzniku a rozvoje regionálních filmových kanceláří
je jednou z našich priorit. Location tour jsme
se proto sami rádi zúčastnili a odvážíme si z ní
dojem film friendly regionu a také plno zážitků,“ sdělila Nela Cajthamlová z Czech Film
Commission.
Účastníci Location Tour se v rámci programu setkali s představiteli města Zlína.
„Filmový průmysl ve Zlíně podporujeme.
Uvědomujeme si totiž přínos filmařů. Natáčení znamená příliv investic, ale také možnost
praxe pro studenty kreativních oborů i podporu tradičních řemesel,“ říká Miroslav Adámek, primátor města Zlína.
„Chceme, aby film nebyl pouze položkou v historii města, ale jeho aktivní
součástí,“ dodává.
Na slova pana primátora navazuje
také Jindřich Motýl, předseda Regionálního filmového fondu z. s.: „Filmový průmysl je pro Zlínský kraj velkou
marketingovou příležitostí. Natáčení výrazně zvyšuje atraktivitu regionu
pro turisty. Navíc napomáhá rozvoji
příbuzných kreativních oborů. Jsem

proto rád, že se ze strany kraje i obcí zlínského regionu setkáváme s otevřeností vůči filmařům i zájmem o spolupráci.“
To potvrzují i zástupci navštívených lokací. „V Holešově se již v minulosti natáčelo, například historický film Červený bedrník.
Zámek teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí
exteriéru, takže věříme, že bude pro film ještě
atraktivnější. Je velmi dobře, že v kraji vzniká
iniciativa, která filmový průmysl podporuje.
S filmovou kanceláří ZLÍN FILM OFFICE už
nyní jednáme o dalších možnostech, jak pomoci filmovému dění v našem městě,“ popisuje Radek Doležel, místostarosta města Holešova. 
(tz)

až

1500,- Kč
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Ať je kino znovu kinem
Holešov | Po období nejistoty týkající se vlastnických práv budovy kina Svět se blýská na lepší
časy. Hlavní soudní spor je uzavřen, a to ve prospěch města Holešova. Tím spíše, že budova je
nyní bez závazků, by město mělo s tímto majetkem řádně hospodařit a smysluplně jej využít.
Nejpřirozeněji se nabízí, „aby kino bylo znovu
kinem“, tedy aby budova byla využita mimo
jiné, ale především k provozování pravidelných filmových projekcí. V současném holešovském kulturním mixu je oblast audiovize
výrazně poddimenzována. Roli v tom hraje
mimo jiné skutečnost, že promítací technika
dosud neprošla digitalizací, a také nedostatečné zadání městským kulturním institucím
v tomto směru ze strany města Holešova.
Pokud jde o přístup k audiovizi, jsme v Holešově jednoznačně pozadu. V rámci Zlínského
kraje je okres Kroměříž jediným, ve kterém
se nachází pouze jedno plně digitalizované
kino (v Kroměříži). Zároveň je Holešov jedním ze tří správních obvodů Zlínského kraje
(z celkem třinácti) bez digitalizovaného kina

(dalšími obvody jsou Bystřice pod Hostýnem
a Vizovice). (Zdroj: Radek Neuman, Návrh
transformace kamenného holešovského kina
Svět s důrazem na (re)digitalizaci a rozšíření
kulturní nabídky města., dokument ke stažení
zde: goo.gl/hAjtwL.)
Dalším úhlem, ze kterého je třeba na kinoprojekce v Holešově nahlížet, je vztah jeho obyvatel ke kinu jako takovému i ke konkrétní budově a instituci v městě samotném. Pokud se
záležitosti nevyvinou k lepšímu v blízké době,
hrozí u obyvatel Holešova ztráta vztahu k místu, a to napříč generacemi. Hrozí ztráta uvědomění, že kino je další možností, kam večer zajít,
či výstižněji, kam večer zajít pěšky; neboť dostupnost kina přímo v místě bydliště se vyznačuje jinou kvalitou než dojíždění za kulturou.
Nezapomínáme samozřejmě ani na financování. V závislosti na technickém řešení se celková částka za digitalizaci pohybuje v rozmezí
cca dvou až tří milionů korun. Předpokládaným hlavním plátcem je město Holešov. Vedle toho je ale možné získat zajímavou částku

(běžně v desítkách procent z celkové ceny)
od Fondu kinematografie. Spolufinancování Fondem kinematografie je potvrzením, že
se provozovatel kina rozhodl správně. Jinými
slovy – Fond kinematografie jako spoluinvestor je ochotný podporovat právě ty projekty,
které se jeví být smysluplné, životaschopné
a přinášející užitek místním obyvatelům.
Příležitost ke spolupráci s Fondem kinematografie je tu právě teď, v letošním kole se celkově na modernizaci a digitalizaci kin rozděluje
10 milionů korun. Zájem o to kino digitalizovat, a potažmo ucházet se o uvedenou dotaci musí vzejít od orgánu voleného obyvateli města – tedy od městského zastupitelstva.
Iniciativa Holešovské kino i tento rok podává
zastupitelům na stříbrném podnose možnost,
jak v oblasti kultury prospět městu a jeho obyvatelům. Uzávěrka žádostí o dotaci z Fondu
kinematografie je už letos v květnu. Sledujte
to s námi na holesovskekino.joomla.com.
Michal Šuráň,
iniciativa Holešovské kino

režisér cenu Českého lva za celoživotní přínos
české kinematografii.
Snímek Stud měli možnost shlédnout
i holešovští diváci: Drive club v budově kina
přivítal v páteční podvečer 31.3. dvacítku natěšených diváků rozmanitého věku: po úvodu
Michala Šuráně z Iniciativy Holešovské kino
se ujal slova filmový teoretik a odborník Vítězslav Tichý: provedl přítomné životem a filmovou tvorbou Ladislava Helgeho a přiblížil posluchačům složité období naší historie,
ve kterém byl zmíněný film Stud natočen.

Snímek přibližuje divákům prostředí a život
v okresním městě a jeho okolí v 60. letech 20.
století – film ostře vystupuje proti tehdejší
stranické demagogii a představuje cenné svědectví o soupeření svobodné umělecké tvorby
s tehdejší cenzurou.
Filmový podvečer byl úspěšným pokračováním společné snahy Iniciativy Holešovské
kino a spolku Každý může pomáhat, z.s. o znovuobnovení kinoprojekce v místním kině.
Mgr. Svatava Ságnerová
Každý může pomáhat, z.s.

STUD v Holešově
Znáte filmovou tvorbu českého režiséra
Ladislava Helgeho? Pro nezasvěcené – jedná se o jednoho z našich nejstatečnějších filmařů, který se ve své tvorbě pokoušel kritizovat poměry v socialistickém Československu.
Jeho filmová činnost zahrnuje sedm snímků, natočených v letech 1957 – 1967, poté měl
režisér zákaz tvorby včetně působení v dabingu a pracoval v divadle Laterna Magica. Mezi špičkové filmy Helgeho patří Škola
otců s Karlem Högerem (1957) a Stud s Juliem Pántikem (1967). V roce 2012 získal tento

Světový pohár FAI poprvé v Holešově
Na konci dubna organizuje poprvé LMK
Čmelák Holešov závod World Cup FAI v kategorii F3K.
Záštitu nad akcí převzal starosta města
Holešov pan Mgr. Rudolf Seifert.
Co je to modelářská kategorie F3K? Zjednodušeně to lze popsat jako hod diskem. Jen
místo disku hází modeláři za konec křídla
1,5 m velkého větroně.
Troufnu si říci, že je to jediná modelářská
kategorie, která spojuje pohyb s uměním pilotáže RC modelu. Velké nároky jsou kladené
nejen na dobrou fyzickou průpravu pilotů, ale
i na RC model. Ten musí splnit protichůdné
požadavky, být co nejlehčí a zároveň co nejpevnější. Vždyť ti nejlepší model hází do výšky 80 - 90 m.
Na modelářské ploše LMK Čmelák Holešov tato kategorie není poprvé. Minulý rok se
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zde konalo MČR, na kterém byl rekordní počet
pilotů. Celkový počet zorganizovaných
národních závodů se blíží k číslovce 15.
Unikátnost je v tomto roce organizace světového poháru, jde o vrcholný podnik. Již dnes
víme, že se závodů zúčastní vicemistr světa Hermann Hass z Rakouska. Chybět nebudou ani piloti z Polska, Slovenska, Německa a
špička z České republiky. Věřím, že výčet zemí
bude ještě bohatší, protože uzávěrka přihlášek
je až 19. dubna. Pozváni byli i piloti z Chorvatska a Ukrajiny. V tomto roce právě Ukrajina
organizuje mistrovství světa, proto se všechny
teamy snaží účastnit se co největšího množství
podniků světového poháru. Důvody jsou jednoduché. Je potřeba pořádně prověřit techniku a „oťukat“ si ostatní piloty. Toto zaručuje
zajímavou podívanou, kterou můžete na modelářské ploše vidět.

Závody budou v termínu 29 - 30. dubna
2017. Bližší informace najdete na webu LMK
Čmelák Holešov.
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39. ročník Středoškolské odborné činnosti
Dne 16. 6. t. r. se konalo ve Vyšší policejní
škole a Střední policejní škole MV v Holešově městské kolo 39. ročníku SOČ, kterého se
účastnili žáci pořádající školy a žáci Gymnázia
L. Jaroše v Holešově. Soutěž zahájil zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohál,
Ph.D. za přítomnosti ředitele holešovského
gymnázia PaedDr. Zdenka Janalíka.
Do letošního 39. ročníku bylo přihlášeno 27
studentů s 25 soutěžními pracemi, které byly
zařazeny do osmi soutěžních oborů. Soutěžící studenti v předložených pracích předvedli výsledky, kterých dosáhli pod odborným
vedením svých vyučujících a v průběhu soutěže prokázali talent, samostatnost, invenci
a schopnost své práce nejen před odbornou
porotou věcně prezentovat, ale i diskutovat
se členy poroty a výsledky svých prací úspěšně obhájit. Obhajované práce byly pozitivně hodnoceny členy soutěžních komisí, kteří ocenili vysokou teoretickou a odbornou
úroveň obhajovaných prací. Studenti obou
středních škol dosaženými výsledky udělali
významný krok ve svém osobním odborném
rozvoji a vytvořili základ při své cestě k dalšímu profesnímu růstu.
Žáci z Gymnázia L. Jaroše získali čtyři první místa v oborech 03 chemie (K. Buchtová, K. Kovářová, David Rýpar), 04 biologie

(J. Sousedík), 05 geologie, geografie (V. Horyanská) a 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času (J.
Saibertová). Také studenti z VPŠ a SPŠ MV
v Holešově shodně obsadili čtyři první místa v oborech 06 zdravotnictví (A. Homolová), 15 teorie kultury, umění a umělecké
tvorby (T. Palla), 16 historie (K. Langová)
a 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

a společenskovědní obory (S. Foltýnová).
Soutěž byla tematicky velmi zajímavá a věříme, že i v okresním kole SOČ, které se koná
5. 4. t. r. na Gymnáziu v Kroměříži se studenti škol dobře umístí a postoupí do krajského
kola. Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy.
PaedDr. Antonín Strachota

Vzdělávací soutěž výročí TGM
V rámci mezipředmětových vztahů mezi
dějepisem a občanskou naukou a mimoškolních vzdělávacích aktivit vytvářeli žáci 2. ročníku Vyšší policejní školy a Střední policejní
školy MV v Holešově během února a března
výukové prezentace k významnému výročí
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka. Slavnostní vyhodnocení soutěže
proběhlo 15. března 2017 za účasti Mgr. Evy
Vichlendové, vyučující občanské nauky Mgr.
Ireny Kotoučové, dějepisu PhDr. Jany Holubcové, českého jazyka Mgr. Bc. Moniky Vokurkové, Ph.D. a žáků ze tříd 2. A a 2. B.
Žáci, vybraní z třídního kola, Iveta Svobodová, Petra Dolinková, Josef Lysák a Diana Kapuchak se ve svých prezentacích zaměřili na soukromý život TGM, jeho filozofická
díla i hilsneriádu v dějinných souvislostech.
Svou prezentaci přednesli před třídou a vyučující i ostatní žáci hodnotili věcnou a formální správnost, strukturu textu i logickou návaznost obsahu, využití zdrojů a také verbální
i neverbální projev jejich vystoupení.
Přihlášení žáci si prezentace zpracovávali
ve svém volném čase a měli možnost je zkonzultovat se svými vyučujícími. Cílem soutěže
bylo vést žáky k hrdosti na tradice a hodnoty
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svého národa a tím k lepšímu pochopení minulosti i současnosti. Oceňujeme vynikající práci našich žáků, kteří jsou ochotni učit
se stále něco nového a přispět tak k dobrému

jménu naší školy i k zatraktivnění předmětů
dějepis a občanská nauka.
PhDr. Jana Holubcová
a Mgr. Irena Kotoučová

Holešovsko

VÝROČÍ - KVĚTEN 2017
7. 5. 1977

Zemřel DOMANSKÝ, František, ředitel Okresního vlastivědného muzea v Holešově. Publikoval odborné články
- „Holešov památce Františka Xavera Richtera“ (sborník
1959), „O profesoru Františku Růžičkovi, holešovském
malíři“. Předseda Astronomického kroužku v Holešově.
Organizoval vědecké konference na toto téma. Iniciátor
otevření hvězdárny v zámeckém parku, sepsal historii Astronomického kroužku v Holešově. Divadelník, člen Divadla 6. května v Holešově. (*22.1.1927) - 40. výročí úmrtí.

11. 5. 1952

Narozena ZAPLETALOVÁ, Marta ing., žije v Tučapích
u Holešova, absolventka VUT v Brně, od r. 1990 působí
jako lektorka jógy, později harmonizačního cvičení. Vydala knihy „Jak si udělat pořádek v těle, v hlavě a v srdci:
Tělesná a dechová cvičení, vizuální meditace, jóga prstů,
hathajóga“ (1997), „Editin deník“ (2006), „Klára a Jákob“
(2008). - 65. výročí narození

23. 5. 1992

Zemřel GAJA, Vojtěch PhDr., přednášel estetiku na UP
v Olomouci. Přeložil více než 70 knih, mj. z latiny, řečtiny,
němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny, litevštiny, lotyštiny, díla A. P. Čechova, K. Paustovského, D.
Huma, K. O‘Brien, Seneky, Aischyla, Sofokla. (*28.7.1912
v Míškovicích) – 25. výročí úmrtí

28. 5. 1947

Narozena ŠAŠKOVÁ, Jiřina, knihovnice. V letech 19781986 ředitelka Městské knihovny v Holešově, poté 19861990 ředitelka Okresní knihovny v Kroměříži. Podílela
se na organizování besed s regionální tematikou, spolupracuje s Vlastivědným kroužkem. Zpracovala historický
fond a katalog Muzejní knihovny a Očadlíkovy knihovny.
V regionálním tisku publikuje odborné články. Podílí se
na sestavování a zpracování sborníků. Od roku 2007 byla
kronikářkou města Holešova. - 70. výročí narození

28. 5. 1977

Zemřel REINBERGER, Jiří JUDr., varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel, znalec varhan. Základy klavírní
hry si zdokonalil v holešovské klášterní škole u řádových
sester Svatého Kříže. Varhany studoval u Ed. Träglera na
konzervatoři a kompozici u V. Nováka. Právnická studia

uzavřel r. 1945. Stál u vzniku Mezinárodních varhanních
mistrovských kurzů Akademie múzických umění v Praze
(1969). Prosadil zavedení mezinárodní varhanní soutěže
festivalu Pražské jaro. Úspěchy v zahraničí s interpretacemi staré české varhanní tvorby i současných skladatelů.
Odborný expert pro stavbu varhan. V Holešově koncertoval u příležitosti oslav 700 let založení města (15.10.1972).
(*14. 4. 1914 v Brně) – 40. výročí úmrtí
29. 5. 1932

Narozen McINTOSH, Jethro Spenser, vlastním jménem Jiří Sehnal. Vyrůstal v Holešově, studoval DAMU
a FAMU, hrál v divadle ve Zlíně, ABC, Semaforu. Divadelní a filmový kolega J. Wericha, M. Horníčka, J. Suchého, M. Formana. Roku 1961 odchází do exilu, stává se hlasatelem ve Svobodné Evropě a Deutsche Welle. Pobýval
v Izraeli, Americe, po revoluci se vrátil domů. Vynikající malíř. Psal povídky, scénáře, překládal a cestoval. Herecká povídka „JJV z Hollywoodu“ (1995), „Vtipy mého
života“ (1996), přeložil „Monology ve Vůdcově hlavním
stanu 1941-1944“ (1995). Svůj život popisuje ve vzpomínkové knize „Z Holešova do Hollywoodu“ (1992).(Brno) (+17.6.2006 v Praze) – 85. výročí narození

31. 5. 1967

Narozen JULÍČEK, Petr, koncertní a operní pěvec a pedagog. Kariéru začal v Holešovském dětském pěveckém
sboru, absolovent konzervatoře v Brně (obor sólový zpěv)
a brněnské JAMU. Hostoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a Janáčkově divadle v Brně. Zúčastnil
mezinárodních pěveckých kurzů v Německu a Itálii (prof.
T. Thomaschke, maestro C. Bergonzi). Sólista Komorní
opery Orfeo, sólově koncertuje. Vyhledávaným koncertní pěvec, především v barokním a klasickém repertoáru.
Zúčastnil se několika zahraničních turné (např. s Mozartovým Requiem), jako sólista spolupracoval na několika
nahrávkách CD (např. J.J. Ryba - Česká mše vánoční, Janáček neznámý II.) Stál u zrodu mužského vokálního kvarteta Q VOX (1997), se kterým pravidelně koncertuje nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 2000 působí
jako pedagog na brněnské konzervatoři, od roku 2006 je
vedoucím pěveckého oddělení. - 50. výročí narození

Martinická Omladina zářila na dvou soutěžích

Omladinka Martinice se zúčastnila dvou dětských folklorních soutěží, a to 19. 3. v Tovačově na Tovačovském fěrtošku a 25. 3. v Kroměříži
na Vítání jara. Obou soutěží se zúčastnilo deset souborů z oblasti Hané - širokého okolí Tovačovska a Kroměřížska. Ve svém programu se
každý soubor představil se svými tanci v lidové tvorbě, za který sklidil zasloužený potlesk. Martěnská Omladinka si získala diváky nejen
svým šarmem v hanáckých krojích, ale hlavně svým vystoupením. Na to mají vliv i nově přihlášení členové souboru, kteří našli odvahu,
chuť a zúčastňují se s našimi „ ratolestmi“ kulturních vystoupení bez rozdílu věku. To je v dnešní společnosti chválihodné. VO.
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Dlouhodobé soutěže 2016/2017 ve stolním tenise
Holešov | V dlouhodobých soutěžích dospělých měla TJ Holešov celkem sedm družstev,
což byl jednoznačně nejvyšší počet v okrese
Kroměříž. Žádnému oddílu v okrese se nepodařilo sestavit ani šest družstev. Pět družstev
pak do dlouhodobých soutěží vyslala Bystřice pod Hostýnem a Hulín. Samotná Kroměříž zůstala ještě níž. Z hlediska celého Zlínského kraje se TJ Holešov umístila na prvním
až druhém místě spolu s Dolním Němčí, které
mělo také sedm družstev.
Jednoznačně největšího úspěchu dosáhlo v dlouhodobých soutěžích holešovské áčko
v divizi. Po velmi vyrovnaných utkáních v této
soutěži zvítězilo a postoupilo do 3. ligy!!!
Největšími konkurenty byly celky z Dolního Němčí, Otrokovic, Zlína či Valašského

Meziříží. Nejlepší výsledky zaznamenal Karel
Sekanina, následovali Bronislav Klůj, Marek
Bednář, Zdeněk Matela, Karel Posolda a Petr
Hasala.
O postup do vyšší soutěže usilovalo také
holešovské béčko. Nakonec však skončilo na
druhém místě, což k postupu z krajské soutěže II. třídy do krajské soutěže I. třídy těsně
nestačilo. Zatímco o celkovém umístění áčka
a béčka rozhodovala až poslední utkání, céčko o svém prvenství a postupu rozhodlo již
tři kola před koncem soutěže a vybojovalo tak
historický postup z okresní soutěže I. třídy do
krajské soutěže.
Holešovské déčko obsadilo v okresní soutěži I. třídy hezké šesté místo. Éčko skončilo
třetí, tedy jedno místo za postupem z okresní

soutěže II. třídy do nejvyšší okresní soutěže.
Efko skončilo ve stejné soutěži čtvrté. Poprvé v dlouhodobých soutěžích startovalo ženské družstvo, jednalo se o divizi. V této soutěži
sbíralo prozatím pouze zkušenosti.
Ačkoli se sen v podobě čtyř postupů do
vyšších soutěží v jedné sezoně nepodařil, stále pokračuje dominantní postavení holešovských stolních tenistů nejen v okrese Kroměříž, ale i v celém Zlínském kraji. TJ Holešov
v této oblasti zahrnuje družstva výkonností
i ta hrající pouze pro radost z pohybu.

Libor Liška, předseda oddílu
Radek Doležel, člen výboru

Myslivecké sdružení Hradisko Dobrotice - Žopy bilancovalo
Na den 18. března letos připadla Mysliveckému sdružení Hradisko Dobrotice - Žopy,
z. s. výroční členská schůze, na které myslivci
hodnotili uplynulý myslivecký rok 2016. Součástí programu schůze bylo také vystoupení
dětí z mateřské školy v Dobroticích pod vedením učitelek paní Zdeňky Kolaříkové a paní
Lenky Elšíkové, za což jim sdružení děkuje.
Dne 25. března 2017 uspořádali myslivci
brigádu za účelem sběru pohozeného odpadu
po jejich honitbě. Nebylo toho vůbec málo posuďte sami. Lidé, kteří jen tak pohodí odpad v přírodě, by se měli zamyslet nad sebou
a taky nad tím, jak tímto nezodpovědným
chováním devastují přírodu. Tímto vyzývám
i ochránce přírody, aby se do takových akcí
také zapojili.
1. dubna bilancovali svůj myslivecký rok
i myslivci MS Vranov Prusinovice.
Předseda MS Zdeněk Kukla

Postup do OP I. třídy vybojován
Až třetí vzájemné utkání mezi hráči TJ
Holešov a TJ Kostelec u Holešova A rozhodlo
o postupu do okresního přeboru I. třídy.
Za Kostelec u Holešova tento postup vybojovali hráči, kteří po celou sezonu drželi
kostelecké družstvo na postupovém místě.
V play-off kostelečtí vyřadili ve dvou utkáních družstvo Bystřice pod Hostýnem.
Hráči Kostelce u Holešova pod vedením
kapitána Ondřeje Šůstala:
František Fuit
Ondřej Packo
Petr Zámečník
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(red)

Ondřej Šůstal.

Foto | Mgr. Jiří Andrlík

Holešovsko

Silový čtyřboj vítězně pro Holešov
Holešov | Další sportovní soutěží, organizovanou Krajskou radou AŠSK ČR Zlínského kraje, byl silový čtyřboj – jeho krajské kolo
proběhlo 15. března 2017 v tělocvičně holešovské policejní školy a k vidění byly opět
hodnotné výkony. Silový čtyřboj dívek se skládal ze šplhu, trojskoku snožmo, hodu medicinbalem a disciplíny sed-leh 1 min; hoši soutěžili ve shybech, bench-pressu, trojskoku
snožmo a vznosech na hrazdě. Nejúspěšnějšími školami byly tradičně domácí pořadatelská VPŠ a SPŠ MV Holešov a nově Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, která domácím
favoritům zdatně konkurovala. Soutěž měla
jako vždy velmi pěknou úroveň a byla pořadatelsky bezchybně zvládnutá - díky patří především hlavnímu organizátorovi Mgr. Danu
Kolářovi a všem jeho spolupracovníkům. Vítězné školy postupují do republikového finále
poháru AŠSK, které proběhne ve dnech 6. - 7.
dubna v Karviné.
Mgr. Svatava Ságnerová,
Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje

Výsledky:
dívky		
		
		
dívky družstva
		
		
hoši		
		
		
hoši družstva
		
		

1. Zuzana Drlíčková (Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž)
2. Kristýna Kocourková ( VPŠ a SPŠ MV Holešov)		
2. Hana Klimentová(VPŠ a SPŠ MV Holešov)			
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
3. VOŠ a SPgŠ Kroměříž
1. Vojtěch Kovařík (VPŠ a SPŠ MV Holešov)			
2. Filip Hňatek (Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž)		
3. Pavel Soldán (Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž)		
1. VPš a SPŠ MV Holešov
2. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
3. SŠPHZ Uherské Hradiště

210 bodů
199
199

235,5
224
217

Nejlepší šplhouny najdete na Moravě
Holešov | Šplh patří mezi disciplíny s dlouholetou historií - na prvních novodobých
Olympijských hrách v Athénách roku 1896
pořadatelé zařadili do sportovní gymnastiky
šplh v jeho mimořádně náročném provedení
– sportovci šplhali do výše 14 metrů bez přírazu a jediným závodníkem, kterému se podařilo 14 m vyšplhat, byl domácí Nikos Andriakopoulos s časem 23,4 vteřin. Dnes jsou šplh na
tyči (dívky – 4,5 m) s přírazem a šplh na laně
bez přírazu (hoši – 4,5 m) populárními disciplínami středoškolského sportu a díky Asociaci školních sportovních klubů ČR se každoročně setkávají nejlepší zástupci středních
škol při republikovém finále Poháru AŠSK.
Letošní republiková soutěž se konala
v Holešově – místní policejní škola je dlouholetým spolehlivým pořadatelem silových soutěží středoškoláků a pořadatelský tým v čele

s Danem Kolářem se opět se ctí zhostil svého úkolu: po dva dny bojovalo deset dívčích
a deset chlapeckých týmů oproti elektrické
časomíře o pocty nejvyšší – a věru bylo na co
se dívat! Ve finále děvčat se zaskvěla vynikajícími výkony především celková vítězka Marie Berčíková (Gymnázium Trutnov), která ve
všech pěti pokusech šplhala pod 3 sekundy
a posledním časem 2,27 s dokonce překonala český rekord této soutěže! Družstva dívek
bojovala do posledního kola o celkové umístění a o stříbrné příčce Arcibiskupského gymnázia Kroměříž nakonec rozhodlo pouhých
15 setin … Chlapecká kategorie měla rovněž
svého suveréna – Aleš Fišer (BPA Brno) převýšil druhého v pořadí o téměř celou sekundu a předvedl také nejlepší výkon soutěže –
3,20s; pomohl tak výrazně i k vítězství svého
celku. K radosti pořadatelů se na medailových

příčkách objevili i zástupci ze zlínského regionu a pořadatelské školy a potvrdili tak výbornou výkonnost v tomto sportu na Moravě.
Dvoudenní soutěž měla - jak je tomu
v Holešově zvykem - bezchybnou a přátelskou atmosféru a účast škol napříč celou republikou jen potvrdila stálou popularitu
tohoto sportu u nás i ve světě. Všem závodníkům patří velký dík za předvedené skvělé
výkony, děkuji rovněž všem trenérům – tělocvikářům za podporu svých svěřenců a za férový přístup k soutěži, poděkování rovněž patří všem pořadatelům za kvalitní zázemí celé
soutěže. Finančně tuto soutěž podpořili Asociace školních sportovních klubů ČR společně
s Krajskou radou Zlínského kraje, město Holešov a Zlínský kraj.
Mgr. Svatava Ságnerová,
Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje

Halové mistrovství roadmodelů v Holešově
Holešov | Unikátní sportovní soutěž
proběhla během posledního březnového víkendu v hale 1. ZŠ Holešov - pod
záštitou pořádajícího klubu RC Zlín zde
proběhlo halové MČR on-road modelů. V závodním poli se objevila startovní
listina snů: vysoká kvalita přihlášených
jezdců společně s rekordním počtem
startujících dávala jistotu vynikajících
výkonů. Přihlížející diváci měli možnost
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shlédnout špičkové výkony modelů v několika kategoriích; kompletní výsledky závodů najdete na www.masters.cz.
Poděkování za úžasnou podívanou patří nejen všem jezdcům, ale především
pořadatelům, kteří celé mistrovství pilně připravovali už několik týdnů tak, aby
všichni účastníci měli ze závodů ten nejlepší dojem.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Zlato pro mažoretky z Holešova

Holešov | Skvělých výsledků dosáhly holešovské mažoretky na nepostupových soutěžích během třech březnových víkendů.
První úspěšný start sezóny předvedly
4. března v prostorách výstaviště Floria
v Kroměříži, kde se konalo mažoretkové klání „O poklad hanáckých Atén“. V kategorii kadetek získaly Lentilky se svou novou choreografií 1. místo. Zlaté medaile si v seniorkách
odvezly nejen děvčata ze skupiny Arabelky ale
i Kateřina Lysková a Kateřina Zelinková v disciplíně duo. Tato dvojice a sólistka Markéta

Zelinková nás reprezentovala už i na podzim
na Národním twirlingovém poháru v Lomnici nad Popelkou, kde dívky poprvé startovaly v disciplíně twirlingové taneční sólo a duo.
I v této náročné soutěži naše twirlerky uspěly
a za předvedené choreografie, které připravila
trenérka Nikola Zlámalová, získaly zlaté kovy.
Další zastávkou byl 11. března již tradiční
Podhostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem. Zde Lentilky vybojovaly ve velké konkurenci bronz a Arabelky stříbro. Dařilo se
nám i na domácí půdě v krásných prostorách

holešovského zámku 19. března na soutěži
Všetulská hůlka. Naše mažoretky předvedly
krásné výkony a odměnou jim za to byly zlaté medaile.
Všechny tyto choregrafie budou k vidění
na Mezinárodní přehlídce mažoretek v sobotu 14. května od 14.00 hodin ve sportovní hale
1.ZŠ Holešov, na kterou Vás srdečně zveme.
Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov

Mladý atlet z Holešova zabodoval na mistrovství republiky
Holešov | Během prvního březnového víkendu, 4. až 5. března, přivítala hala Otakara Jandery v Praze atletické naděje v rámci halového
mistrovství ČR v atletice žactva. Již samotná
nominace na tuto akci podléhá přísným kritériím a je známkou špičkové sportovní výkonnosti. Start na mistrovství republiky si vyběhal i holešovský Pavel Mynařík, a to v běhu na
800 metrů. Po takticky velmi dobře zvládnutém sobotním rozběhu postoupil do nedělního finále. V něm se utkal s dalšími sedmi nejlepšími žákovskými osmistovkaři v republice.
V nesmírně rychlém závodě, v němž dokonce padl český rekord, obsadil Pavel výborné
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4. místo, a potvrdil tak své kvality. Na začátku února se na 800 metrové trati stal halovým
Mistrem Moravy…
Nejen tento úspěch Pavla Mynaříka, ale
i výkony dalších členů mládežnické tréninkové skupiny Atletiky Holešov v proběhlé
halové sezoně si zaslouží velké poděkování.
V nadcházejícím období má několik z nich našlápnuto k nominaci do krajského výběru na
největší sportovní akci na našem území pro
sportovce žákovského věku – Olympiádu dětí
a mládeže, která se uskuteční v červnu pod
pořadatelskou hlavičkou Jihomoravského
kraje. 
Jakub Hřib, trenér

Holešovsko

41.

ročník

28. 4. - 1. 5. 2017
5. 5. - 8. 5. 2017
Ě
NOV vá
n
i o
Květ ava
výst ná
ěle
rozd etap
2
do

EVA A VAŠEK
WABI DANĚK
DAVID DEYL
PETRA ČERNOCKÁ

Prázdninová škola tance - Cena: 1 290,Různé taneční styly, soutěže, hry, výlet,
a další táborový program.
Termín: 24.7. - 28.7.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Barbora Winklerová
Super prázdniny I. - Cena: 1 290,Pestrý a zajímavý program pro kluky i holky,
soutěže, hry, výlet.
Termín: 24.7. - 28.7.2017,
Místo: Holešov - klubovna Smetanovy sady
Zajišťuje: Jana Ivánková
Super prázdniny II. - Cena: 1 290,-

Pestrý a zajímavý program pro kluky i holky,
soutěže, hry, výlet.
Termín: 31.7. - 4.8.2017
Místo: Holešov - klubovna Smetanovy sady
Zajišťuje: Jana Ivánková

Letní kouzelnická škola - Cena: 1 290,-

Týden plný kouzlení, magie, legrace a zábavy.

Termín: 31.7. - 4.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Karolína Vaclachová a Radek Šimčík
Škola malých kaskadérů - Cena: 1 290,-

Týden plný sportování, překonávání překážek a zábavy.
Termín: 31.7. - 4.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Martin Mazánek a Ondra Holas

Sporťák s in-line bruslením - Cena: 1 690,-

Skupinová výuka s in-line bruslením, sportovní pohybové hry,
a další táborový program.
Termín: 7.8. - 11.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Martin Mazánek

Letní jazykový camp - Cena: 1 690,-

Zábavné procvičování angličtiny formou her, písniček,
konverzace se zahraničními dobrovolníky.
Zařazení do skupin, dle jazykových schopností.
Termín: 7.8. - 11.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Petr Kolařík + dobrovolníci EDS Maria a Samuel

Duben 2017

Tábornická abeceda - Cena: 1 290,-

Tábornické dovednosti, sport, hry a zajímavé výlety.

Termín: 14.8. - 18.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Martina Sigmundová
Sport camp - Cena: 1 490,Tábor plný sportu zaměřený hlavně na stolní tenis a golf.
Další táborové aktivity. Vhodný od 8 let.
Termín: 21.8. - 25.8.2017, Místo: Holešov - Pivovarská.
Zajišťuje: Martina Sigmundová

LÉTO S TYMY

2017

Sportovní + in-line brusle tábor v Sazovicích
Cena: 2 300,- + 500,- Vypůjčení bruslí a chráničů

Skupinová výuka in-line bruslení, program doplněn pohybovými
a sportovními hrami
Termín: 21.8. - 25.8.2017, Místo: Sazovice
Zajišťuje: Martin Mazánek

Roztančené léto - Cena: 1 290,-

Různé taneční styly, jumping trampolíny, pohybové hry,
soutěže, táborový program a výlet.
Termín: 21.8. - 25.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Karolína Vaclachová

Pohádkové prázdniny - Cena: 1 490,-

Pestrý táborový program pro předškoláky 4-6 let.

Termín: 21.8. - 25.8.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Jarmila Vaclachová
Za zvířátky kolem světa - Cena: 1 290,-

Zajímavosti ze světa zvířat, hry, soutěže a výlety za zvířátky.

Termín: 28.8. - 1.9.2017, Místo: Holešov - TYMY
Zajišťuje: Květa Zemanová

TRADICE A PROFESIONALITA
-

kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci
dlouholetá praxe a zkušenost
pestrý program plný zážitků
kvalitní strava a pitný režim
úrazové pojištění v ceně

"Čím dnes naplníme srdce našich dětí,
tím ony zítra naplní náš svět"

POBYTOVÉ TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

OZDRAVNÉ POBYTY U MOŘE
Středisko volného času, p.o.
Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel: 573 396 928, 734 358 563
e-mail: vsetuly@centrum.cz

www.tymycentrum.cz
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Kulturní servis
do 30. 4.
1. 3. - 31. 5.
27. dubna
3. května

4. května
11. - 14. 5.
12. května
13. května

12. května
16. května

Karel Prášek
(zámecká galerie)
Slavné vily Polska a Slovenska
(1. patro zámku)
Největší tajemství třetí říše
(17:00, knihovna)
MUSICA Holešov
George Sandová a Fryderyk Chopin
(zámek)
Táňa Keleová - Vasilková
(knihovna)
Dny města Holešova
Vystoupení mažoretek
(17:00, náměstí Dr. E. Beneše)
Holešovský jarmark
(náměstí Dr. E. Beneše)
Mezinárodní přehlídka
mažoretkových skupin
(14:00, sportovní hala 1. ZŠ)
MUSICA Holešov
Epoque Quartet a Dasha
Odboj kontra gestapo
(17:00, studovna knihovny)

Jsme česká strojírenská firma se sídlem v Hulíně.
V oboru výroby průmyslových nožů jsme nejlepší
v Evropě a míříme na vrchol ve světě.

Nabízíme uplatnění v profesích

Brusič

Brusič CNC

Frézař CNC

Nevyučené ve strojírenském oboru zaučíme.
Bližší informace získáte:
Tel: 573 527 811

E-mail: kariera@pilana.cz

Přidej se k nám!

Nastartuj svou kariéru.

PILANA Knives a.s.

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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www.holesov.cz
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