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Jarní dny přinášejí optimismus, ale i práci
Vážení spoluobčané a čtenáři Holešovska,

po dlouhé zimě a několika nepříjemných výkyvech 
počasí a zničení části úrody nám přinesly májové dny ales-
poň trochu optimismu a naděje. Ta je velmi důležitá nejen 
pro sestavení či pro redukci priorit, ale i pro osobní život 
a relaxaci. To, že dnešní doba není jednoduchá a je třeba 
na různých úrovních dělat různá rozhodnutí, dokazuje 
nejen dění v Kramářově vile a parlamentu, ale i v jiných 
oblastech a úrovních. A to i u nás ve městě. K tomu je dobré 
dodat, že spousta věcí se děje podle toho, kdo k nim a jak 
a s jakými úmysly přistupuje, a naopak, mnohé se ovlivnit 
nedají nebo jen z části. Z toho vyplývá, že se možná tak 
mají stát nebo odehrát, ale i to, že si mnohdy zbytečně 
sami komplikujeme život.

Rekonstrukce ulice 6. května
V současné době se jedná o největší investici v na-

šem městě za poslední roky. Kromě města se na opravě 
spolupodílí VaK Kroměříž a Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. Práce probíhají podle stanovených harmonogra-
mů a obyvatelé lokality i okolních částí města i veřejnost 
bude informována o následných krocích. Nyní se mění 
vodovodní řad a bude zahájena oprava kanalizace.  
A to se jedná o mnohem náročnější práce, to znamená,  
že příjezd do ulice bude ještě více zkomplikován.

V druhé části ulice (Sokolská – Dukelská) nyní měs-
to jako investor a dodavatelská společnost předláždí 
chodníky po loňských zemních pracích. Od léta bude 
následovat v této části vybudování nové dešťové kana-
lizace pro komunikaci a především podobně jako v první 
části vytvoření nových povrchů komunikace i s nutným 
podložím. Jen bude třeba při následné opravě křižovatek 
respektovat pokyny stavby a investora. To se průjezdnost 
a situace jistě zkomplikuje. Ale doufejme, že se zdaří vše 
do podzimu zvládnout bez zbytečných konfliktů. Zatím 
město neeviduje další či závažnější zvýšení problémů  
s dopravou. K tomu jistě přispívá i postup investora a do-
davatelské firmy v ulici, ale napomáhá i disciplinovanost 
a pochopení obyvatel celé a přilehlých lokalit i projíždě-
jících řidičů.

Zámek a další investice
V současné době probíhají poslední práce na do-

končení fasád a střechy zámku z východní strany. Tímto 
bude objekt z venkovních stran zcela opraven. Dále je 
třeba opravit hlavní most i s klenbami, a proto se připra-
vuje zpracování projektové dokumentace podle dohod, 
které se podařilo vyjednat s památkáři. Přípravné práce 
se obnovují i na zahájení rekonstrukce druhého patra  
a umístění městského muzea do těchto míst. Obě inves-
tice jsou ale ve stavu příprav a bude záležet, zdali a kdy 
se podaří na ně získat a vyčlenit potřebné finanční pro-
středky. Protože před městem stojí také velmi náročná 
oprava knihovny, objektu kina i další etapa revitalizace 
zámecké zahrady.

Naopak v závěrečné etapě je vybudování oplocení 
zámecké zahrady v Partyzánské ulici. Tímto získává park 
i zámek další zajímavý prvek, který dotváří kultivovaný 
pohled na naši nejvýznamnější památku při jednom  
z příjezdů do města.

Velkým hendikepem města je nedobrý stav ko-
munikací a chodníků ve středu města. Z tohoto důvodu 
se připravuje oprava chodníků v ulici Palackého a také 
byla podána žádost o zisk finančního grantu. Pokud ale 
město tímto způsobem finanční prostředky nezíská, 
je připraveno tyto hlavní tahy zrekonstruovat z vlast-
ních prostředků. Podobně to je i s veřejným osvětlením  
v ulicích Palackého a Masarykova. Na obě investice jsou 
podklady připraveny.

Nedobrý stav komunikací je i v dalších lokalitách  
a pracovníci městského úřadu i vedení města je evidu-
je a zaznamenává, a pokud se vždy podaří získat nebo 
ušetřit nějaké zdroje, opravy těchto cest budou probíhat. 
Jen není možné z finančních důvodů zajistit vše a naráz. 
Proto proběhne i letos několik menších a lokálních vy-
spravení komunikací.

Odfrézovaným materiálem z ulice 6. května bylo 
nyní vyspraveno prostranství v ulici Dukelská u páleni-
ce, propojka mezi ulicemi Horní a Přerovská a propojení 
mezi komunikací na Bořenovice a místní části Tučapy. 
Doufejme, že tuto cestu těžká zemědělská technika moc 
nezničí. Další vyspravení se připravuje v ulici Bořenovská 
k některým usedlostem a také polní cesta směrem k za-
hrádkám kolem bývalého sběrného dvora. Podobně jako 
další komunikace a chodníky.

V některých žádostech Holešov neuspěl – např. 
regenerace panelového sídliště Novosady (13. náhrad-
ník), další etapa pořízení kompostérů, pro nedostatek 
finančních prostředků byly státem výrazně zkráceny 
termíny na podání žádostí na opravu hasičských domů 
(vyčerpané prostředky), ale město nadále pokračuje  
v přípravách na tyto i další stavby – zateplení Centra pro 
seniory, další etapa opravy sídliště U Letiště, vybudování 
nového autobusového nádraží (terminál), vybudování 
vodovodu v Količíně apod.

Naopak nyní již probíhá oprava budovy mateřské 
školy a OV v Tučapech, stavba nového víceúčelového 
hřiště v Količíně, dokončeno bylo dětské hřiště na Krá-
činách, v „Dudkových zahradách“ (ul. Nerudova), budou 
upraveny prvky na hřišti v sídlišti U Letiště a město se 
spolupodílelo i na vybudování nového hřiště v Americ-
kém parku – „Rákosníčkovo hřiště“ společnosti Lidl.

Ale pokud se v letošním roce investovaly skutečně 
nemalé prostředky do dětských hřišť, asi bychom se měli 
zaměřit v příštím roce na trochu starší věkové skupiny  
a vybudovat i nějaký tzv. „street workout“. První bude 
již nyní umístěn na hřišti v ul. Nerudova. Street workout 
je vhodná příležitost pro jedince z řad dospělých a mlá-
deže, kteří neradi chodí do posilovny a dávají přednost 
pobytu na čerstvém vzduchu. Tento typ aktivity je velmi 
rozšířený po světě a v posledních letech přibývá wor-
koutových hřišť i v republice. Princip spočívá ve cvičení  

s váhou vlastního těla a přispívá ke zlepšení fyzické kon-
dice, rozvoji síly a vytrvalosti. Podobně to je i s vyřeše-
ním skateparku ve městě. Jednání již probíhají.

Stadion Míru a Sport relax Holešov
Připravuje se také rekonstrukce stadionu Míru. Žá-

dost vyšla - i když je nyní pozastavena - a atletickému 
oddílu byla přiznána z ministerstva školství dotace přes 
sedmnáct milionů korun a zastupitelstvo města vyčle-
nilo na svém posledním jednání sedm a půl milionu 
korun jako příspěvek a spoluúčast. Ale ještě nevíme, jak 
vše dopadne právě na MŠMT. Tedy prověřujeme všechny 
možnosti a žadatel o dotaci podniká další potřebné kro-
ky, které jsou podmínkou pro čerpání a zahájení stavby. 
Rekonstrukce obsahuje obnovu atletického areálu, tj. 
dráhy, doskočiště a sektorů pro vrhačské disciplíny, re-
konstrukci hřiště a další. V dotaci nejsou zahrnuty opravy 
šaten a tribuny. Ty bude muset město řešit individuálně.

Krytý bazén - od května 2017 „SPOTR RELAX Ho-
lešov“ - provozuje společnost Tepelné hospodářství.  
Ta navázala na dřívější otevírací doby a ceny. Nyní probí-
há vyrovnání s bývalým provozovatelem a připravují se 
nejnutnější údržbářské práce a opravy.

Dny města a společenský život
Druhý květnový víkend proběhly tradiční Dny města 

Holešova. Letos byly zaměřeny především na mažoret-
kový sport a v rámci těchto dnů bylo připraveno velké 
setkání a mezinárodní přehlídka mažoretek. Zúčastnily 
se skupiny z partnerského chorvatského Desiniče a Turči-
anských Teplic i pořádající domácí holešovské mažoretky 
a zástupci z okolních měst – Zlína, Hulína, Kroměříže, 
Fryštáku atd.

Další program dnů byl zaměřen na předání finanč-
ních grantů města místním spolkům a zájmovým sdru-
žením, byly oceněny osobnosti města a také proběhla 
setkání se zástupci partnerských měst. Do Holešova se 
sjely delegace ze slovenské Povážské Bystrice, Turčian-
ských Teplic a Topoľčianek, z polské Pszczyny a Skawiny 
a z chorvatského Desiniče. S městem Skawina Holešov 
podepsal i oficiální smlouvu o partnerství.

Tyto spolupráce nejsou samoúčelné a jejím smys-
lem je deklarovat zájem samosprávy, a tím spolupraco-
vat s regiony našich sousedů a především umožnit se-
tkávání sportovcům, kulturním a zájmovým souborům 
i dalším aktivitám. Díky tomu jsme schopni se poznávat 
a díky tomu také předcházet různým vžitým klišé nebo 
dokonce animozitám.

Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci Dnů města a přispěli k propagaci našeho města, 
těm, kteří se spoluzasloužili o Rákosníčkovo hřiště a tím  
i společnosti Lidl, i všem ostatním, jež přispívají k pozi-
tivnímu a radostnému života našeho města.

Krásné jarní slunečné dny nám všem…
Rudolf Seifert

starosta

ÚVODNÍK STAROSTY
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Zahájili jsme provoz Rákosníčkova hřiště

Úsilí všech Holešováků přineslo v sobotu 29. dubna 2017 dopoledne viditelný výsledek. Společně a za účasti stovek lidí jsme slavnostně otevřeli Rákosníčkovo hřiště. Hrací 
plochu pro malé děti v hodnotě jeden a půl milionu korun se podařilo získat díky hlasování v soutěži vyhlášené společností Lidl. Holešov se tak stal přesně sedmdesátým městem, 
ve kterém Rákosníčkovo hřiště vyrostlo.  V sobotu v deset hodin dopoledne odstartoval program věnovaný těm nejmenším účastníkům. Mimo zástupce společnosti Lidl symbolicky 
hřiště otevřel i starosta města Rudolf Seifert, který poděkoval všem hlasujícím (kteří hlasovali přesně 16 711x, a tak zajistili městu třetí a výherní místo) i jednotlivcům, kteří hlaso-
vání významnou měrou podpořili. Ještě jednou děkujeme společnosti Lidl, obrovské poděkování patří hlasujícím a dětem přejeme, aby si hřiště v Americkém parku náležitě užili.

Jana Rohanová

Nominace na cenu Patrimonium pro futuro
Národní památkový ústav 
každoročně uděluje ceny  
v oblasti ochrany památek.

Město Holešov bylo nominováno ve dvou katego-
riích za Zlínský kraj na cenu Patrimonium pro futuro za 
rok 2016. Jedná se o cenu od roku 2014 udělovanou 
Národním památkovým ústavem (NPÚ) jako hlavním 
garantem ochrany památek v ČR. Cena se uděluje ve 
čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; 
objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památ-
ky. Každé odborné krajské pracoviště NPÚ (pro Zlínský 
kraj je to územní odborné pracoviště v Kroměříži) může 
předložit maximálně dvě nominace - letos patří obě 

nominace Holešovu. V kategorii obnova památky byla 
nominována rekonstrukce hlavního průčelí (fasády) 
včetně balkonu, wrbnovského erbu a pískovcového 
portálu zámku v Holešově. Zde byla oceněna mimo-
řádná historická věrnost této obnovy včetně zachování 
a restaurování unikátní raně barokní omítky, která se 
zachovala z dob výstavby zámku po roce 1650 v úrovni 
2. patra zámku a kterou zřejmě vytvořili italští štukaté-
ři, kteří přišli na Moravu společně s autorem projektu 
zámku, císařským architektem Filiberto Luchesem. 
Hodnotitelé zřejmě přihlédli i k odvaze vedení města, 
které souhlasilo s obnovením původní barevnosti vnější 
fasády zámku, která vznikla při jeho výstavbě a trvala 
až do poloviny 19. století. 

V kategorii objev, nález roku byl nominován ob-
jev gotického trámového stropu ve sklepě domu č. 
p. 26 (Thomaštíkův dům) na náměstí Dr. E. Beneše  
v Holešově. Tento dům je ve vlastnictví města Holešova  
a pracoviště NPÚ v Kroměříži. Kromě opravdu mimo-
řádné hodnoty tohoto objevu, který znamená nejstarší 
dřevěný trámový strop v měšťanském domě v rámci celé 
střední Evropy, přihlédlo rovněž k velkému podílu pra-
covníků městského úřadu Holešov na uskutečnění toho-
to objevu. Trámový strop v tomto domě na holešovském 
náměstí je dendrochronologicky datován do let 1480 
- 1482, jeho záklop je z pískovcových plochých kamenů 
a dokládá existenci kamenných domů na holešovském 
náměstí ještě před koncem 15. století.  Karel Bartošek

Hledáme brigádnice 
na sběr jahod 

a maturanty na dozor 
při samosběru 

na měsíc červen
Informace na tel.:

776 682 007. 

Ve středu 10. 5. se uskutečnil v Holešově na náměstí 
E. Beneše tradiční happening u příležitosti Dne Evropy. 
Tuto akci připravili pracovníci SVČ – TYMY ve spolupráci 
s ICM Holešov, Europe Direct a Eurocentrem Zlín. Tato 
akce proběhla v rámci Evropského týdne mládeže a byla 
finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce. Záštitu 
nad Dnem Evropy osobně převzala paní europoslankyně 
Olga Sehnalová. Pro děti a žáky mateřských a základních 
škol byla připravena stanoviště, na kterých poznávali 
vlajky jednotlivých států Evropy a také si zatancovali, 
zahráli si hry s padákem a také poznávali přírodu a třídili 

Děti v Holešově posílaly přání Evropě
odpad. Hlavním úkolem všech bylo vyzdobit papírovou 
hvězdičku a napsat na ni přáníčko. Tyto hvězdičky pak 
děti společně poslaly po balónku do „Evropy“.  Přejeme 
všem dětem, aby se jejich krásná přání vyplnila! Mezi 
děti na náměstí přišel i starosta města Rudolf Seifert  
a akce se zúčastnili také naši dva dobrovolníci řekyně Ma-
ria a Španěl Samuel, všichni tři pomohli dětem odstarto-
vat vypouštění balónků. Děkujeme paní Oxaně Loučkové 
za zajištění odvozu materiálu na tuto akci, spolupráce si 
moc vážíme. Poděkování si zaslouží také Europe Direct, 
Eurocentrum Zlín a pan Radim Olšák. Děkujeme všem.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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Každoroční setkání u zámecké kašny - letos 3. června
Holešov – Zámecká kašna patří k dominantám 

zámku a jeho nádvoří, dotváří jeho ráz a přináší návštěv-
níkům i pohodu a osvěžení. Je v provozu od roku 2013 
vždy přes letní období. Zprovozněna byla po opravě 
nádvoří a jeho povrchu. Je velmi příjemné, že se našel 
sponzor, který má zájem provoz zaštiťovat a svými ak-
tivitami rozvíjet a podněcovat i další občany k zájmu  
o zámek a obnovu jeho prostor.

Jedná se o holešovského rodáka Petra Zacharu, 
absolventa holešovského gymnázia, který nyní žije ve 
Spojených státech a Kanadě. Ke své aktivitě uvádí: 

„Akce dobrovolné podpory provozu kašny vznikla 
z našeho nečekaného setkání u kašny v květnu 2015.  
Kašna čekala na dodání součástky a nikdo nevěděl, kdy 
bude opět v provozu.  Nabídnul jsem městu, že se o pro-

„Zpívej, kašno, na věky věků a přines pokoj a mír do duší 
všem lidem dobré vůle“ shrnuje námět všech setkání  
u kašny.

Při „křtění kašny“ v červnu minulého roku jsme se 
domluvili, že setkání by se měla opakovat každou první 
sobotu v červnu při mé návštěvě v Holešově. Program 
začne ráno a bude upřesněn na plakátech. 

Byl bych velmi rád, kdyby se z našeho setkání  
u kašny 3. června stala příležitost pro všechny, kdo chtějí 
a mohou přispět dobročinně městu a okolí. Pan Hájek 
a jeho orchestr nabízí své služby a vystoupí bezplatně. 
Bude možný pouze dobrovolný příspěvek na dobrý účel, 
řekněme na obnovu nebo údržbu jiné části zámku.“

Srdečně zveme na toto benefiční a podnětné setkání. 
 R. Seifert

voz kašny postarám jako dlouholetý Holešovák, kterému 
leží na srdci vše, co se města týká.

Holešovský zámek byl vždy centrem kultury a spo-
lečenského života za dob mého mládí. Kašna na zámec-
kém nádvoří je mi nesmírně blízká už od školních dob, 
návštěvy hudební školy a zámku. Nikdy jsem ji neviděl  
v provozu a vždy jsem si přál, aby svým šumícím zpěvem 
obohacovala zámecké nádvoří.

Všichni holešovští občané, minulí i budoucí, Vy, 
stejně jako já a všichni ostatní si zaslouží, aby klíčová 
a historická místa byla důstojná a k potěše veřejnosti. 
Chtěl bych tímto ulehčit zodpovědnost za kašnu. A díky 
pochopení a podpoře města dostala zámecká kašna věč-
né zaopatření a budoucnost ve formě trvalého ročního 
daru na provoz. Motiv kašny uvedený na pamětní desce 

Pojmenovali jsem novou ulici: Stojanova
Stojanova. Takový je název nové ulice, která zcela 

nově vznikla v Holešově. 
Reálná výstavba v lokalitě Nad Sadovou probíhá 

trochu jinak, než předpokládala územní studie, a tak  
v této lokalitě vzniká nová a samostatná ulice, která do-
sud neměla žádné pojmenování. A jelikož už v této části 
města stojí první domek (celkově by jich mělo být zhru-
ba dvacet), bylo potřeba pro ulici stanovit jméno. 

Už v roce 2007 bylo město v podobné situaci. Tehdy 
„sáhlo“ zastupitelstvo města po jménech významných 
osobností Holešova. Vznikly tak ulice Jarošova (Ladislav 
Jaroš – starosta Sokola Holešov, profesor a ředitel reál-
ného gymnázia v Holešově. Byl bojovníkem za pravdu 
a demokracii a za tento boj zaplatil i životem – byl za-
střelen nacisty), Drásalova (hanácký obr) a Plajnerova 
(profesor gymnázia, autor mnoha odborných článků, 

náčelník Československého Junáka, nositel skautských 
ocenění, předseda ONV v Holešově).

Nová ulice, která je přibližně kolmá k ulici Osvobo-
zení, ponese název Stojanova.

Zdeněk Stojan byl významný holešovský pedagog  
a historik, který se narodil v roce 1923 ve Všetulích. Vy-
studoval místní gymnázium, poté jeho studia pokračo-
vala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V roce 1954 se vrátil do budovy holešovského gymnázia 
jako pedagog tehdejší jedenáctiletky, v době od roku 
1961 až do 1965 působil v tehdejším Gottwaldově na 
Pedagogickém institutu a od roku 1965 zastával funkci 
ředitele holešovského gymnázia. Jako ředitel gymnázia 
do roku 1970, kdy byl v rámci tzv. normalizačního proce-
su odvolán, se zasloužil o jednu z největších rekonstrukcí 
celé budovy a její zmodernizování. Byl také spjatý s kul-

turním životem ve městě, s činností památkové komise  
a s působením vlastivědného kroužku.  Ve své historické 
práci  se věnoval především Holešovsku, je autorem řady 
zásadních prací týkajících se mmj. okupace Holešova 
pruskými vojsky za válek o dědictví rakouské, zpracoval 
historii elektrifikace Holešova a výstavby holešovské 
kanalizace. Byl skvělým propagátorem holešovské vlas-
tivědy a na toto téma přednesl řadu přednášek.

Nejen kvůli zásluhám Zdeňka Stojana spojeným  
s místním gymnáziem se o pojmenování nové ulice 
jeho jménem zasadil také nynější ředitel gymnázia Zde-
něk Janalík. Jednomyslně s názvem souhlasilo vedení 
města, Rada města Holešova a na minulém zasedání  
(24. dubna 2017) jej schválilo i zastupitelstvo. 

Jana Rohanová

Tesco předalo pěstounským rodinám šek na 30 tisíc korun 
Holešov – Za každý nákup v prodejnách Tesco 

získali v posledních dnech návštěvníci prodejny žeton, 
kterým hlasovali pro jeden ze tří zajímavých počinů  
z města nebo okolí. Společnost Tesco tak rozdělila pro-
střednictvím svého projektu s názvem „Vy rozhodujete, 
my pomáháme“ v celé republice 2,7 milionu korun a pe-
níze rozdělila mezi 90 subjektů - každý z nich tak získal 
30 tisíc korun.

Konkrétně v Holešově lidé mohli hlasovat pro pro-
jekt organizace Sdružení pěstounských rodin z Bystřice 
pod Hostýnem „Dítě v náhradní rodině a náročný nezná-
mý svět kolem něj“, svůj hlas mohli vhozením žetonu dát 
i Moravským dětem, Holešovskému pěveckému sboru, 
který soutěžil s projektem „Prezentace české sborové 
kultury Moravskými dětmi v Japonsku“, a třetím soutě-
žícím bylo SVČ TyMy a jeho „Živá zahrada v TyMy“.

Jednoznačným vítězem se stalo Sdružení pěstoun-
ských rodin, které u nakupujících v Holešově získalo 14 
171 hlasů. Za nimi se s 7 004 hlasy umístilo TyMy a třetí 
(5 861) byly Moravské děti.

bý kvalitní život a také informovanost laické i odborné 
veřejnosti (zejména kantorů a pracovníků s dětmi)  
o problematickém vývoji těchto dětí a o pěstounské péči 
obecně. Symbolického předání šeku v hodnotě 30 tisíc 
korun se zúčastnil i starosta města Rudolf Seifert a dar 
s poděkováním přijala zástupkyně sdružení paní Hana 
Ježová s doprovodem dětí. Gratulujeme.        J. Rohanová

Vítězný projekt „Dítě v náhradní rodině a náročný 
neznámý svět kolem něj“ představuje dlouhodobou 
podporu pěstounských rodin a dětí vyrůstajících v ná-
hradních rodinách, zajištění odborné pomoci při řešení 
problémů se začleňováním těchto dětí do běžného 
života, budování jejich sebevědomí a osobní hodnoty 
vzhledem k jejich minulosti. Cílem je jejich dlouhodo-
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Nezapomenutelný zážitek. Tak by se dal dvěma slo-
vy popsat páteční koncert fantastické zpěvačky Dashy  
v doprovodu Epoque Quartet.

Koncert proběhl v rámci VII. ročníku festivalu MUSI-
CA Holešov 2017 a jeho jarní koncertní řady.

Při zahájení akce čekalo diváky a především Karla 
Košárka, který je dramaturgem a jedním z hlavních or-
ganizátorů festivalu MUSICA, milé překvapení. V červnu 
totiž Karel Košárek oslaví padesátiny, a jelikož byl kon-

„V Holešově mám premiéru“ 

DNY MĚSTA 2017

Město Holešov i letos rozdávalo dotace z Fondu 
kultury, sportu a vzdělávání, který se dále dělí na Akci 
milion, mimořádné finanční dotace, dotace na mládež-
nická družstva v dlouhodobých soutěžích a dotace na 
tělocvičny.

V rámci Akce milion bylo letos rozděleno celkem  
2 250 000 korun a na radnici dorazilo (stejně jako loni) 
64 žádostí.

Mezi příjemci dotace z této sekce jsou například 
Tělovýchovná jednota Holešov (např. pro oddíly házené, 
vzpírání, stolního tenisu či volejbalu), TJ Sokol Holešov, 
Sportovní klub policie Holešov (pro své různé oddíly), 
Tenisový club Holešov, dobrovolní hasiči Holešova a jeho 

Ve dnech 11. - 14. května se konaly Dny města Holešova 2017.

ČTVRTEK 11. května: Předání grantů z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
místních částí, SRPŠ místních škol a celkem tedy 64 spor-
tovních, kulturních a dalších neziskových organizací.

V rámci mimořádných dotací získaly od města 
prostředky organizace Musica Holešov (8. ročník stej-
nojmenného hudebního festivalu), Drásal team Hole-
šov (24. ročník Bikemaratonu Drásal), Moravské děti 
(např. turné v Japonsku či pořádání Open Air koncertu) 
a další.

Slavnostní předání symbolických šeků organizacím 
a spolkům proběhlo ve čtvrtek večer ve velkém sále 
zámku. Hudební doprovod zajistila Základní umělecká 
škola F. X. Richtera z Holešova. Proběhly také podpisy 
dotačních smluv. 

PÁTEK 12. května: Epoque Quartet a Dasha (koncert v rámci MUSICA Holešov)
cert Dashy jedním z nejbližších tomuto termínu, součástí 
byla i dojemná gratulace a poděkování za jeho činnost.  
A tom, že je člověkem na svém místě, hovořil sám o sobě 
i  koncert. Sázka na Dashu a smyčcové kvarteto se uká-
zalo jako skvělá volba a plný zámecký sál nakonec uměl-
cům děkoval vestoje. Na koncertě, který byl tematicky 
inspirován Williamem Shakespearem, zazněla hudba  
z muzikálů (One Hand One Heart – West Side Story, This 
Can´t Be love – The Boys from Syracuse, Too darn hot – 

Kiss me, Kate), hudba z filmů (I am kissing You – Romeo 
a Julie), ale také čistě instrumentální skladby Minor 
Swing (Django Reinhardt, Zrození (Jan Kučera), Jaco (Pat 
Metheny) ale také třeba cikánská hudba. Pětice poskytla 
úchvatný zážitek, který byl odměněn bouřlivým potles-
kem. Druhým přídavkem pak smyčcové kvarteto velmi 
vtipně zareagovalo, když na rozloučenou s přáním dobré 
noci zahrálo znělku z večerníčkové Pohádky z mechu  
a kapradí (Křemílek a Vochomůrka).

Dasho, jste ze Zlína, takže Holešov pro vás 
není nic neznámého…

To není. Jsem přímo ze Štípy, takže v blízkosti zoo 
Lešná. A vždycky když jsem jela na Brno na Prahu, tak 
jsem jela přes Holešov. Naopak musím říct, že tím, že 
se tudy tolikrát projíždělo, tak jsme se nikdy s rodiči 
nezastavili třeba na zámku, takže dnes máme premiéru  
a ještě k tomu hudební.

A jak se Vám zámek líbí?
Zatím jsem viděla nějaké fragmenty, stihla jsem 

krásný velký sál, vnímám malby na stropech, je to úžas-
né. A taky je to pro mě inspirace na výlet. Jezdíme často 
s mojí rodinou a malou holčičkou na výlety. Je tu pěkný 
park, takže bychom se sem mohli vrátit a využít ho jako 
místo k výletu.

Jste poměrně všestranná zpěvačka. Co jste si 
připravila pro dnešek?

Moc se nehnu od toho, co je mi blízké, což je pop 
a jazz, a Epoque Quartet se v tomto trochu přizpůsobí 
mě. Oni jsou polystyloví a zahrají všechno možné, proto 
s nimi rádi spolupracujeme. Takto si zahrát byl vlastně 
jejich nápad. Bez bicích, kytary, klavíru, jak hrávám oby-

čejně. Před rokem jsem byla v očekávání, bylo to zhruba 
tři týdny před porodem a říkala jsem si, že i kvůli mimin-
ku by už bylo fajn hrát něco méně hlučného. Tohle byla 
krásná alternativa a jsem ráda, že to v Holešově můžeme 
zopakovat. Je to pro mě jiné a krásné.

Vaše holčička ještě nemá ani rok, jak se vám 
daří skloubit mateřství a práci?

Má deset měsíců. Daří se mi to díky pomoci rodi-
ny. Přítel je úžasný, je fantastický táta a naše maminky, 
babičky se starají, když můžou. Rodina hodně pomáhá, 
abychom to zvládli, a holčička cestuje s námi. Je tu  
i dnes.

Co plánujete, na čem pracujete?
Projektů je spousta, teď je to třeba Michael Jackson 

Symphony, který připravujeme Martin Kumžák. Pro mě 
je ale zásadní, že chystám desku, která by měla být na 
podzim, takže teď intenzivně zpracováváme materiál  
a v červenci bychom chtěli natáčet. Působím v muzi-
kálech Bonie a Clyde, Jesus Christ Superstar, Carmen  
a v srpnu budu zkoušet nový muzikál Jago Janka Ledec-
kého v Divadle Hybernia v Praze. 

Jana Rohanová
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SOBOTA 13. května: Přátelství se Skawinou bylo oficiálně potvrzeno
V pět hodin odpoledne se stalo neoficiální přátelství  

s Polskou Skawinou oficiální. Starosta města Holešov a bur-
mist Skawiny podepsali smlouvu o partnerské spolupráci.

Město Skawina leží v okrese Krakov (Powiat kra-
kowski) v Malopolském vojvodství (Województvo Malo-
polskie). Přímo ve městě žije přibližně 24 000 obyvatel 
(Miasto), v okolních osadách přibližně 19 000 obyvatel. 
Dohromady tedy přibližně 43 000 obyvatel (Gminą). 

Ačkoli byla spolupráce Smlouvou o přátelství  
a partnerské spolupráci podpisem potvrzena až 13. květ-
na, neoficiální přátelství a spolupráce funguje už delší 
dobu. Se Skawinou máme společná partnerská města,  
a tak se s jejími zástupci pravidelně setkáváme při různých 
příležitostech. Vybudovali jsme mezi sebou skutečně přá-
telské a dobré vztahy, a tak bylo podepsání smlouvy jen 
oficiálním potvrzením už probíhajícího přátelství.

Jana Rohanová

SOBOTA 13. května: Jarmark a sbor uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže
 I druhý den dnů města byl program v plném prou-

du. Na náměstí se konal jarmark, díky kterému si přišli 
na své milovníci nejen pochutin. Korzování okolo stánků 
doplnil program na pódiu. Zahrála kapela Srdíčko a po ní 
diváky přilákala podívaná v režii Sboru uniformovaných 
ostrostřelců z Kroměříže. 

Muži v překrásných uniformách předvedli umění 
ostrostřelců, seznámili přítomné s historií sboru a zvyky 
původních ostrostřelců, vypálili salvy a předvedli také 
palbu z děla, která si vysloužila zvláště velkou pozornost 
(a nejen kvůli hluku a oblaku prachu :)).

SOBOTA 13. května: Mezinárodní přehlídka mažoretek

Přehlídka mažoretek ve sportovní hale 1. Základní školy. Akce se zúčastnily zhruba dvě stovky mladých tanečnic z Holešova, ale i Desiniče (Chorvatsko), Turčianských Teplic  
(Slovensko), Hulína, Kroměříže, Fryštáku.
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SOBOTA 13. května: Ocenění osobností města

Vrcholem letošních Dnů města 2017 bylo (jako tra-
dičně) ocenění osobností města. Proběhlo v nádherných 
prostorech zámecké sala terreny. Moderátory tohoto 
bodu programu byli Ilona Augusti a Petr Chvátal. No-
blesu akci dodali kroměřížští ostrostřelci, kteří po celou 
dobu ceremoniálu drželi čestnou stráž.

Kulturní zpestření zajistilo klarinetové kvarteto 
Presto ze Základní umělecké školy ze Zlína. Toto kvarteto 
tvoří Vojtěch Wurst, Michal Úlehla, Martin Kandel a Mar-
tin Pikna, vedoucím je Jan Slavík. Skladby byly např. od 
George Gerschwina Lady be good a Líza či Henry Manci-
ni Růžový panter.

Akce se zúčastnili také zástupci partnerských měst 
ze Skawiny, Pszczyny, Desiniče, Turčianských Teplic,  
Topolčianek a Povážské Bystrice.

Oceněni letos byli:
Osobnost města Holešova v oblasti kultury
Blahoslav Novák – působil řadu desetiletí v oblasti 

holešovské kultury jako promí-
tač a správce kina. Po odchodu 
do důchodu stále využívá svých 
znalostí spojených s výrobou fil-
mů a mimořádně obětavě zpra-
covává reálie Holešova do řady 
dokumentů – např. Holešovské 

památky, Holešovské věže a věžičky nebo Krásné fasády 
holešovských domů. Vedle těchto nezištných aktivit pře-
vádí staré videonahrávky do digitální podoby. Přes svůj 
vysoký věk i zdravotní handicap patří mezi nejaktivnější 
dobrovolníky ve městě.

Osobnost města Holešova v oblasti volného času
Paní Vlasta Čablová – pracovala řadu let v zahrad-

nictví na zámku v Holešově. Je 
dlouholetou členkou holešovské 
základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu. Od roku 
2008 je její předsedkyní. Orga-
nizuje odborné přednášky pro 
veřejnost nebo různé zájezdy. Má 

velkou zásluhu i v práci s mládeží. Každoročně organi-
zuje městská kola soutěže „Mladý zahrádkář“. Je také 
hlavní organizátorkou okresních kol této soutěže. Působí 
i v komisi pro mládež při republikové radě Českého za-
hrádkářského svazu v Praze.

Kolektiv města Holešova v oblasti kultury či vol-
ného času
Holešovští debrujáři – začali vyvíjet svou činnost 

hned po vzniku volnočasového 
centra TyMy ve Všetulích a zařa-
dili se mezi jeho vlajkové lodě. 
Za dobu existence prošlo klubem 
mnoho dětí, které bádání baví  
a velice rády pronikají do tajů 
přírodních věd. Zúčastňují se také 

množství akademií či soutěží. V roce 2016 se v celoev-
ropské soutěži Pohár vědy se svými především prváčky  
a druháčky umístili v konkurenci dvou set týmů v první 

třicítce. Již třikrát reprezentovali Zlínský kraj na celo-
státní soutěži Praha patří dětem a v roce 2016 obsadili 
krásné čtvrté místo. 

Organizační pracovník či trenér města Holešova
Pan Ignác Foukal – začínal cvičit v oddíle sportovní 
gymnastiky již v mládí a od roku 1996 je předsedou 

tohoto oddílu. Družstvo žáků 
připravil na přebor České repub-
liky ve sportovní gymnastice.  
V ní je trenérem I. třídy a v rámci 
župy hanácké vede semináře 
pro nové cvičitele všestrannosti  
a trenéry sportovní gymnastiky. 

V současné době zastává funkci náčelníka v Sokole 
Holešov. Trénování gymnastické mládeže se věnuje již 
více než 30 let.

Kolektiv města Holešova v oblasti sportu
SFK ELKO Holešov, z. s. – holešovským fotbalistům se 
v sezoně 2015/2016 podařilo dosáhnout historického 

úspěchu, postupu ze zlínského 
krajského přeboru do divize, tedy 
čtvrté nejvyšší soutěže v Čes-
ké republice. Takový úspěch se 
nepodařil dosud žádné mužské 
fotbalové generaci od založení 
klubu v roce 1905. V právě probí-

hající sezoně 2016/2017 jsou zatím v divizi po 25. kole 
na hezkém 11. místě. Souběžně s oceňováním porazil 
Holešov Tasovice 6:0. Gratulujeme ke krásnému výkonu.

Osobnost města Holešova v oblast sportu 
do 20 let
Pan Daniel Kolář – získal na Mistrovství České repub-
liky juniorů do 17 let dne 18. června 2016 v Bohumíně 

ve váhové kategorii od 77 do 85 
kilogramů zlatou medaili a titul 
Mistr České republiky. Jeho výkon 
118 kg v trhu a 130 kg v nadhozu 
činil v součtu 248 kg, v přepočtu 
to bylo 302,0226 Sinclair bodů. 

Touto hodnotou se stal druhým nejlepším ze všech 
účastníků všech hmotnostních kategorií. 

Osobnost města Holešova v oblast sportu 
od 20 let
Slečna Nikola Příleská - je odchovankyně Florbalo-
vého klubu Holešov, která v současné době hraje nej-

vyšší ženskou soutěž ve florbale 
za celek Florbal Židenice. Byla 
součástí týmu na Akademickém 
Mistrovství světa ve florbale, 
kde vybojovala Česká republika 
bronzové medaile. Mistrovství 
proběhlo v portugalském Portu  

v měsíci červenci roku 2016. Nikola byla také součástí 
ženské florbalové reprezentace, za kterou chytala v úno-
ru letošního roku. České reprezentaci se podařilo postou-
pit na prosincové mistrovství světa.

Naděje města Holešova v oblasti sportu -
David Kratochvíla – je pevně spjat s SFK ELKO Hole-
šov, ve kterém dělal první fotbalové krůčky. Prošel zde 
mladší přípravkou, starší přípravkou, mladšími i staršími 

žáky. V nich působil na střídavý 
start v Hanácké Slávii Kroměříž. 
V roce 2016 přestopil do klubu  
1. FC Slovácko. Na podzim tam 
hrál v kategorii U15 a odehrál 
všechny mistrovské zápasy. V nich 
nastřílel celkem 19 branek a stal 

se tak druhým nejlepším střelcem podzimu 2016. Na 
galavečeru 1. FC Slovácka byl vyhlášen v kategorii U15 
nejlepším hráčem. 

Mimořádné ocenění
Pan PhDr. Josef Svátek – žil v letech 1921 až 1997. 
Byl historikem, archivářem a dlouholetým ředitelem 
Městského muzea v Holešově. Za svého života vytvořil 

obsáhlé dílo, které je cenným 
přínosem české historické vědě. 
Významný čas věnoval studiu cír-
kevních řádů – trinitářů, františ-
kánů a především piaristů. Jeho 
význačný podíl na poznání dějin 
piaristického řádu byl oceněn mi-

mořádným způsobem. V roce 1991 obdržel diplom kon-
fraternity piaristického řádu, jímž se stal spolubratrem  
a čestným členem tohoto školského řádu. V našem měs-
tě patřil k velice aktivním členům, ať už ve Vlastivědném 
kroužku, v komisi památkové péče nebo na mnohých 
kulturních akcích. 

Osobnost města Holešova
Paní JUDr. Jarmila Pokorná – zasvětila celý svůj 
život kultuře a dobrovolnictví v různých organizacích. 
Když v roce 2004 vzniklo občanské sdružení Castellum 

Holešov – společnost pro obnovení kulturního centra 
v holešovském zámku, stála u jeho zrodu. Koupě zám-
ku se poté v roce 2005 opravdu podařila. Stála také  
u zrodu Mateřského centra Srdíčko či Střediska volného 
času TyMy Všetuly. Podílela se např. na vzniku Festivalu 
židovské kultury. V současné době je stále aktivní, ať už 
jako předsedkyně zapsaného spolku Castellum, členka 
redakční rady zpravodaje tohoto spolku či členka Diva-
dla seniorů při holešovské městské knihovně, kde svým 
vystupováním přibližuje nejen regionální dějiny a osob-
nosti města.
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DNY MĚSTA

žoretky z Chorvatska a rovněž každá dostala bonbon a 
křížek na čelo - a zřejmě bylo toto milé a veselé gesto 
pro mladinké mažoretky tak překvapivé a nezvyklé, že 
skoro všechny dojetím plakaly. A zástupci Topolčianek 
pak oslovili našeho děkana se skoro vážně myšlenou na-

bídkou, ať jde dělat faráře k nim, že by strašně moc chtěli 
takového přátelského, neformálního kněze, s jakým se 
doposud ještě nesetkali.....

Karel Bartošek

Již tradiční slavnostní mši sv. za město Holešov 
a za partnerská města a jejich představitele sloužil  
v neděli 14. května od 9,30 arcibiskupský delegát 
pro pastoraci, bývalý holešovský děkan Mgr. P. Petr 
Bulvas a kocelebroval mu současný holešovský děkan  
a farář, Mgr. P. Jerzy Walczak. Tentokrát byl holešovský 
děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie zaplněn 
nejen Holešováky, ale i prakticky všemi členy delegací 
partnerských měst - Poláky ze Psczyny a Skawiny, Slo-
váky z Topolčianek a Turčianských Teplic i chorvatskými 
mažoretkami z Desiniče.  Mimo jiné nás s představiteli 
partnerských měst spojuje nejen katolické vyznání, ale 
i fakt, že všechna tato města se svého času nacházela 
na území habsburské monarchie - a  mnozí Holešová-
ci se rozpomenuli, jak při návštěvě kostela v Desiniči 
viděli v jeho vestibulu pamětní desku, oznamující, že 
tento kostel sv. Jiří byl postaven za vlády císaře Františ-
ka Josefa I., tedy Franjo Josipa I., i našeho „dobrotivého 
mocnáře“. A mše byla opravdu partnerská - nejen že  
P. Bulvas pozdravil všechny zástupce partnerských měst 
v jejich jazycích, ale i zástupci Poláků, Slováků a Chorva-
tů četli příslušnou pasáž z Evangelia. Přitom celková at-
mosféra mše sv. byla mimořádně přátelská a milá - když 
po skončení mše rozdával holešovský děkan P. Walczak 
bonbony (tentokrát dva - jeden i pro maminky kvůli Dnu 
matek) dětem a dělal jim na čele křížek, po obdarování 
dětí se obrátil na přední řady židlí, ve kterých stály ma-

SOBOTA 13. května: 

Slavnostní mše
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KOUPALIŠTĚ, BAZÉN  

Zákaznické karty: Z důvodu technické a časové náročnosti zpracování podkladů pro 
předání zákaznických karet, bude předání evidence karet ze strany SPORTCENTRA HOLEŠOV 
realizováno k datu 20. 5. 2017. Po tomto datu mohou zákazníci již plně využívat kreditů na 
svých současných kartách. Zároveň po tomto datu bude docházet k automatické výměně karet  
za nové, a to bezplatně na recepci bazénu. 

Zároveň se omlouváme všem zákazníkům za skutečnost, že do 20. 5. 2017, bude umož-
něn vstup jen za předpokladu hotovostní platby nebo novou zákaznickou kartou!

 
Předání – platnost karet:
novému provozovateli Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o. budou předány předplacené 
karty takto:

Karty, které byly vydané po 1. 5. 2014 - zůstatek bude převeden v plné výši
Karty, které byly vydané před 1. 5. 2014 – na novou kartu bude převeden jen zůstatek 

kreditu, který byl zakoupen po 1. 5. 2014
Karty vydané před 1. 5. 2014, které od tohoto data neměly žádné dobití kreditu, budou 

vyřazeny z evidence a nebudou předány novému provozovateli
 Případné reklamace a nejasnosti bude řešit současný provozovatel sportcentra indivi-

duálně.

Bazén je znovu otevřený v plném provozu

Na koupališti nás letos čeká spousta změn

Provozovatelé mysleli i na bezpečí návštěvníků. Plá-
nují rozšířit kamerový systém a šatny budou vybaveny 
bezpečnostními schránkami pro odkládání cenností. 

Větší luxus si lidé užijí díky novým lehátkům, která 
bude letos možné zapůjčit, a novinku zaznamenáme 
hned při vstupu na koupaliště. Turnikety totiž nahradí 

náramky, které návštěvníci dostanou při koupi vstupen-
ky.  Cena vstupného se oproti loňskému roku nebude 
lišit.  A kdy se koupaliště otevře? „Záleží to především na 
počasí, ale počítáme s tím, že asi v červnu,“ dodal Libor 
Liška. 

 Jana Rohanová

Návštěva holešovského koupaliště 
bude během nadcházející sezóny 
zase o něco příjemnější. 
Provozovatel, kterým jsou 
Technické služby Holešov, s. r. o., 
chystá změny. Vesměs nimi 
vychází vstříc přáním a požadavků 
návštěvníků koupaliště. 

První změnou, kterou lidé pocítí, je upravená pro-
vozní doba. „Často jsme zaznamenávali postesky lidí 
nad tím, že když skončí v práci v pět hodin večer, už 
není čas se jít vykoupat. Proto jsme posunuli otevíra-
cí dobu. Nově bude letos koupaliště během prázdnin 
otevřeno od desíti hodin dopoledne do sedmi večer,“ 
komentoval jednu ze zásadních změn šéf technických 
služeb Libor Liška. 

Co se týká otevírací doby během měsíců červen 
a září (tedy mimo prázdniny), bude otevřeno během 
všedních dnů od 12 do 18 hodin a o víkendech od 10 
do 19.  „Pokud by nastala situace, že budou panovat 
skutečně tropická vedra, dobu, po kterou ubude kou-
paliště otevřené, upravíme,“ slíbil Libor Liška s tím, že  
v případně, že taková situace nastane, budou o tom lidé 
informováni prostřednictvím webových stránek měs-
ta Holešov a nových stránek koupaliště, které budou  
v provozu od června. 

Od pátku 3. května je bazén znovu otevřený 
pod názvem SPORT RELAX Holešov. 
Aktuální otevírací dobu najdete na stránkách 
http://www.thholesov.cz/sportrelax/
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ZPRÁVY  

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 
opatření obecné povahy Územního plánu Zahnašovice

Vážení občané, na základě oznámení 
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. 

bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie 
dne 2. 6. 2017 (pátek) 

od 11.00 do 13.30 omezen provoz úřadu.
Za případné komplikace se omlouváme.

Odbor tajemníka

Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
(dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle 
ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

oznamuje
veřejné projednání  návrhu  opatření obecné povahy   
Územního plánu Zahnašovice (dále jen „návrh“), které 
se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 v  16.30 hodin 
na  Obecním úřadu Zahnašovice

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění 
stanovisek,  připomínek a námitek  (tj. od 27. 4.2017  do  
15. 6. 2017 včetně)
• u pořizovatele (na Městském úřadu Holešov, útvaru 

územního plánování, Masarykova 628, dveře č. 315) 
• na Obecním úřadu Zahnašovice. 
• na webových stránkách města Holešova  www.ho-

lesov.cz, v sekci Úřad, Útvar územního plánování, 
Územně plánovací dokumentace – rozpracovaná

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 

námitky. Námitky proti návrhu územního plánu mohou 
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
Námitky musí obsahovat požadavky uvedené v § 52 
odst. 3 stavebního zákona tj. odůvodnění námitky, úda-
je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezení  území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 
stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny iden-
tifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Námitky a připomínky podávejte písemnou formou 
a zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, útvar územ-
ního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov.

Veřejná vyhláška o doručení návrhu ÚP Zahnašovice 
a o konání veřejného projednání je zveřejněna v době od 
27. 4. 2017 do 15. 6. 2017 včetně na úřední desce Měst-
ského úřadu Holešov a Obecního úřadu  Zahnašovice. 

Ing. Radomíra Pospíšilová 
útvar územního plánování

Výbor dobré vůle pomáhá
V letošním roce Charita Holešov  žádala o poskytnu-

tí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové. Z programu Paliativní  
a hospicová péče nám byla poskytnuta finanční částka 
ve výši 40 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek  
a 40 000 Kč na obnovení pracovního vybavení pro Do-
mácí zdravotnickou péči (dříve pod názvem Charitní 
ošetřovatelská služba) - pořízení zdravotních brašen  
a vzdělávání zdravotních sester v oblasti poskytování 
paliativní a hospicové péče.

Získáním těchto finančních prostředků bude možno 
zakoupit do půjčovny kompenzačních pomůcek další 
dvě elektrické polohovací postele, antidekubitní matra-
ce s kompresory a chodítko s oporou předloktí. 

Díky nadaci jsme již v minulých letech mohli obno-
vovat stávající kompenzační pomůcky a zároveň rozšířit 
jejich nabídku.

Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za fi-
nanční dotaci.

Pozvánka klubu výsadkových
veteránů

KVV Holešov pořádá dne 16. června 2017 sportovní 
den pro mládež i rodiny.

Soutěže budou organizovány ve dvou kategoriích:
A) žáci 2. stupně základních škol
B) ostatní soutěžící bez rozdílu
Soutěžit budou trojčlenná družstva v prostoru há-

jenky v zámecké zahradě ve
- střelbě ze vzduchovky
- házení šipek
- hodu granátem
- poskytnutí první pomoci

Celá akce proběhne ve spolupráci se sdružením 
Skřítek a pod patronací Města Holešova.

Start soutěží v pátek 16. června 2017 v 9 hod.
Prezence od 8,00 do 8,30 hod.
Přihlášky můžete zasílat mailem na: dusanhriczo-

py@seznam.cz
nebo telefonicky na mobil: 777 320 393 

Přijďte si s námi zasoutěžit a něco pěkného vyhrát.
Těší se na Vás výbor KVV Holešov

V Holešově hledám 
ke koupi byt. 

Volejte na tel.: 603 908 346
Technické služby 

Holešov, s.r.o. 
přijmou brigádníky 

na zámecké koupaliště 
v Holešově. 

Jedná se o místa prodejců 
vstupenek na měsíce červen-srpen. 

Bližší informace na telefonu: 
734 878711.

Na Holešovsku Radio Kroměříž 
spíše naladíte ze silnějšího 

zlínského kmitočtu 107,0 fm.

www.holesov.cz
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VÝROČÍ  

Výročí - červen
1. 6. 1907  Narodil se BALATKA, František Josef, holešovský knihkupec. Za přispění zasloužilého loutkářského pracovníka ing. Františka Čecha vydával za 1. republiky a pak až 

do r. 1941 tři edice loutkových her (Kašpárkova knihovnička, Loutkářská vitrinka, Malý loutkář). Tiskárna Balatka - Šrámek velmi dobře prosperovala. Vedl do r. 1951 
obchod, poté pracoval až do důchodu v Zeměměřičském ústavu. Ve sbírkách Muzejní knihovny v Holešově jsou tituly, které vytiskla tato tiskárna. (+ 12.11.1985) – 
110. výročí narození

7. 6. 1952 Narodil se FIŠER, Zdeněk, PhDr. Studoval archeologii a historii na univerzitě v Brně, později tamtéž muzeologii. V letech 1978-1991 ředitel Muzea Kroměřížska, dnes 
pracuje jako historik se zaměřením na dějiny 19. a 20. století v Moravském muzeu v Brně. Publikoval řadu biografií významných osobností moravského kulturního 
života. Autor odborných článků k historii města Holešova a okolí. Publikace o Holešově: „Poslední pogrom: události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich 
historické pozadí“ (1996), „Rudolf Janovský: příspěvek k dějinám moravského sběratelství“ (1995), „Josef Svátek: 1921-1997“ (1997), „Daniel Sloboda. Dokumenty 
I., Deníky“ (2001), „Daniel Sloboda. Dokumenty II., Korespondence s přáteli“ (2001), „Daniel Sloboda. Dokumenty VII., O Rusavě a Valaších pod Hostýnem“ (2002), 
„František Skopalík 1822-1891: písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje“ (1991), spoluautor knihy „Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje“ (1997). 
Autor odborné studie „Učitel Josef Závada z Dobrotice a jeho rodinná kronika“ (2001). - 65. výročí narození

7. 6 .1967  Narodil se ADÁMEK, Milan, Mgr. Ph.D. Rodák z Količína, absolvent holešovského gymnázia, kde v r. 1993-1997 učil. Absolvent UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, 
obor Experimentální fyzika, dále UP Olomouc, Fakulta pedagogická, v r. 1998-2002 UTB - Fakulta technologická - postgraduální studium v oboru Technická kyber-
netika. Od r. 2006 přednáší na Univerzitaě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření, zástupce ředitele ústavu, proděkan 
pro propagaci a rozvoj. Stáže a studijní pobyty v zahraničí, autor skript a monografií. Publikační a vědeckovýzkumné aktivity.

9. 6. 1912  Narodila se KLÁTILOVÁ-ROLKOVÁ, Božena. Dcera stavitele Jana Rolka, bývalého starosty Holešova, sestra velitele TVCO plukovníka ing. Jana Rolka. Bývala význam-
nou regionální portrétistkou a v Holešově také vystavovala (1980). Portrétovala i Jaroslava Kvapila, známého dramatika. Jeho portrét darovala Národnímu divadlu  
v Praze, kde je dodnes umístěn. Dále malovala zátiší s květinami. V roce 2000 vydala knížečku „Několik příběhů z mého malování“.  (+13.1. 2007 v Šumperku) – 105. 
výročí narození a 10. výročí úmrtí

 
18. 6. 1822 Narodil se SKOPALÍK, František, moravský vlastivědný pracovník, tři desetiletí starosta Záhlinic, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady.  Své projevy 

na půdě Říšské rady pronášel výhradně v češtině, často oblečen v národním kroji. Veškeré vzdělání a vědomosti získal jako samouk, např. se učil německy, rusky  
a latinsky. Od třinácti let zaznamenával důležité události v Záhlinicích. Vydal historicko-topografické studie: „Památky obce Kurovic“ (1882), dvoudílné „Památky 
obce Záhlinic“ (1884,1885), „Zemský sněm markrabství moravského od roku 1861 až do konce roku 1885“. Zachraňoval a popisoval památky po předcích a položil 
základ „Skopalíkovu archivu“.Sběratel pohádek a pověstí z Holešovska, přispěl do Menšíkových „Moravských pohádek a pověstí“, psal i básně. (+2.3.1891 v Holešově) 
– 195. výročí narození

18. 6. 1942   Zemřel JAROŠ, Ladislav. Čestný občan města Holešova, starosta Sokola Holešov, dlouholetý profesor češtiny, francouzštiny a těsnopisu a ředitel gymnázia v Holešo-
vě, které nese v současnosti jeho jméno. Absolovent  Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a v Přerově. Od roku 1899 začal studia na UK v Praze. Zde navštěvoval  
i přednášky T. G. Masaryka a stal se jeho stoupencem. Na holešovském gymnáziu působil v letech 1905-1939, v letech 1938-1939 jako ředitel, od 1. listopadu 1939 
byl předčasně penzionován. Po příchodu do Holešova se aktivně zapojil do osvětové práce ve městě, byl propagátorem přátelství s Francií a vyznamenán Stužkou 
čestné legie, kterou však po Mnichovu 1938 vrátil. V období okupace se stal velitelem Obrany národa pro jihovýchodní Moravu, v roce 1941 byl zatčen gestapem a za 
svou odbojovou činnost za heydrichiády popraven v brněnských Kounicových kolejích. 18. června 1997 byla ve vestibulu holešovského gymnázia prof. Ladislavu Ja-
rošovi odhalena pamětní deska za přítomnosti jeho dcery, paní Hilmy Jarošové. Na vrcholku Jehelníku na svahu Kelčského Javorníku, místa jeho častých turistických 
vycházek, byla umístěna a 1. května 1946 odhalena pamětní deska s textem: „Vzpomeňte bratra Jaroše, starosty Sokola Holešov, ředitele reálného gymnázia, turisty, 
lyžaře a milovníka tohoto kraje“. (*10.5.1880 v Čechách u Přerova) – 45. výročí úmrtí

22. 6. 1892  Narodil se ŠERÝ, Karel, hudební pedagog. Absolvoval Janáčkovu varhanní školu v Brně, profesor na gymnáziích i na učitelském ústavu v Kroměříži, ředitel kůru a učitel 
hudby v Uherském Brodě a v Holešově (1920-1929), kde byl i dirigentem Podhoranu, přednášel na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (1948-
1950). (+30. 1. 1966 v Holešově) – 125. výročí narození

23. 6. 1987  Zemřel PLAJNER, Rudolf, RNDr., čestný občan města Holešova. 20 let byl pro-
fesorem reálného gymnázia v Holešově. Uveřejňoval odborné články z matematiky, fyziky, 
astronomie. Publikoval i v jiných periodikách (Lidové noviny, Rodina a škola), přednášel  
v rozhlase. Byl náčelníkem československého Junáka, 
nositel nejvyšších skautských vyznamenání, předseda 
MěNV v Holešově, předseda Okresního národního výboru 
v Holešově. (*5.4.1901 v Prostějově) – 30. výročí úmrtí

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Své významné životní jubileum oslavil  
v minulém měsíci dlouholetý člen oddílu háze-
né TJ Holešov pan Josef Votava. 

Do Holešova přišel odchovanec  zlínské 
házené v době základní vojenské služby a po 
jejím skončení  skvělý pivot  v holešovském cel-
ku zůstal  natrvalo. S přestávkami  byl oporou 
útoku a výborným obranným pilířem družstva 
takřka do svých čtyřiceti let. Po ukončení aktiv-
ní hráčské kariéry zahájil a doposud se věnuje 
práci trenérské a současně pracuje ve výboru 
oddílu.  

Výbor oddílu házené TJ Holešov, společně 
se všemi jeho členy, přeje panu Josefu Votavovi 
k jeho jubileu vše nejlepší  a do dalších šede-
sáti let pevné zdraví, pohodu a neopouštějící 
optimismus. 

Matyáš Darebník – Holešov
Daniel Staněk – Holešov
Tomáš Horák – Holešov
Kryštof Sichálek – Holešov
Beata Omámiková – Holešov
David Balajka – Holešov
Viktorie Sklenářová – Holešov
Diana Daďová – Holešov
Štefan Murčo – Holešov
Simona Nepeřilová – Holešov
Alena Barboříková – Holešov
Kryštof Lavička – Holešov
Michael Davidík – Holešov
Adam Bortl – Holešov

JUBILANTI 
Květen 2017
Jiřina Stratilová – Holešov
Jiřina Podhajská – Holešov
Hilda Vaverková – Holešov, č. Žopy
Jiřina Doskočilová – Holešov
Marie Janušková – Holešov
Marie Kubáňová – Holešov
Libuše Vrublová – Holešov
Marta Koplíková – Holešov
Miroslav Chybík – Holešov
Libuše Nedbalová – Holešov
Anna Dolanská – Holešov
Irena Kopřivová – Holešov
Miroslava Rerková – Holešov
Ludmila Šťasná – Holešov
Marie Utěkalová – Holešov
Stanislav Hřeben – Holešov
Anna Minarčíková – Holešov
Jena Mrkvanová – Holešov
Marie Vrlová – Holešov
Emilie Janoštíková – Holešov
Věra Ransdorfová – Holešov
Jozef Vlkolenszki – Holešov
Jaroslav Svoboda – Holešov
Marie Mizerová – Holešov
Miloslav Svačina – Holešov

ÚMRTÍ
Božena Popelková – Holešov
Olga Šaratová – Holešov
Eliška Marková – Holešov, č. Dobrotice
Antonín Zapletal – Holešov
Kristina Adamová – Holešov
Vlasta Navrátilová – Holešov
Ludmila Mlčáková – Holešov, č.  Količín
Josef Novotný – Holešov
Zdeněk Kučera – Holešov, č. Tučapy
Marek Byja – Holešov
Ludmila Pekárová – Holešov, č. Tučapy
Milan Režňák – Holešov
Alena Chmelinová – Holešov
Eva Zhýbalová – Holešov
Rostislav Palla – holešov
Robert Kubla – Holešov
Oldřich Jakubík – Holešov
Josef Albert – Holešov

Ladislav Kryl – Holešov
Zdeněk Mikl – Holešov
Anna Vaculíková – Holešov
Antonín Majda – Holešov
Marie Valentová – Holešov
Miloslav Valenta – Holešov
Jaromír Adami – Holešov
Vlasta Lörinczová – Holešov
Božena Holínková – Holešov
Drahuška Zbranková, Holešov, č. Žopy
Antonín Bačík – Holešov
Marie Sedlářová – Holešov
Ludmila Drahotuská – Holešov
Milan Fryje – Holešov
Josef Pavel – Holešov

Připravila: Jarmila  Medková

SŇATKY
Ester Votavová – Rymice
Jan Helsner – Rymice

Simona Figová – Žeranovice
Michal Slováček  – Zlín

Lucie Rafajová – Přílepy
Radek Boledovič – Přílepy

Lucie Špillerová – Krnov
Petr Novotný – Holešov

Monika Šarmanová – Holešov
Michal Šmeidler – Holešov

Kateřina Hlaviznová – Holešov, č. Žopy
Martin Menšík – Zlín

Sandra Studénková – Zlín
Milan Trepač – Slovenská republika

Martina Daňková – Holešov
Ondřej Mariánek – Holešov

Kateřina Vrzalová - Přílepy
Jan Zachoval – Přílepy

Danuše Smolanová – Rožnov pod Radhoštěm
Miloslav Sklenář – Holešov

Kateřina Dudová – Holešov
Tomáš Křivánek – Holešov

Lenka Šůstková – Míškovice
Tomáš Pauřík – Březolupy

Renata Olšarová – Zlín
Martin Pospíšilík – Hulín

Veronika Zatloukalová – Bystřice pod Hostýnem
Jakub Šianský – Přáslavice

Pavlína Janíková – Bystřice pod Hostýnem
Radim Daňhel – Bystřice pod Hostýnem

Petra Bochezová – Nová Dědina
Daniel Vals – Zlín

Eva Lušovjanová – Lukoveček
Jan Horák – Lukoveček

NAROZENÍ
Melissa Gargošová – Holešov
Eliška Šenk – Holešov
Valerie Milionová – Holešov
Jolana Kučerová – Holešov
Klára Kulendová – Holešov, č. Količín
Stela Kulendová – Holešov, č. Količín
Viktorie Macková – Holešov
Jakub Machálek – Holešov
Petr Hudec – Holešov

Přijmeme brigádníky 
pro stánkový prodej ovoce. 

Vhodné pro studenty, 
důchodce apod,

dobré platové ohodnocení.
Podrobné informace: 

775 666 225
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ZVEME VÁS
KVĚTEN
28. 5. Celoměstská oslava Dne dětí – od 14.30  
v zámecké zahradě, pohádkový les, vystoupení kroužků 
SVČ – TYMY, dětská kapela Abraka, bubeníci, kouzelník a 
další atrakce, v případě nepřízně počasí akce v podloubí 
zámku a ve velkém sále zámku
30. 5. Bublinohraní s Debrujáry – od 14.30 do 17.00 
na zahradě TYMY, přijďte se naladit na léto s mladými 
Debrujáry, vstup zdarma

ČERVEN
1. 6. Den dětí v TYMY – od 15.00, můžete se těšit 
na soutěže, dílničky, malování na obličej, skákací hrad  
a další
1. 6. Vědomý půst s Peterem Starcem  - beseda  
v 18.00 hodin
2. - 4. 6. Vědomý půst s Peterem Starcem - víkendo-
vý kurz, začátek v pátek v 18.00 hodin
2. 6. Olympiáda MŠ společně se seniory na hřišti  
u Gymnázia Holešov od 9.00 hodin
2. 6. Night ride of in-line - noční jízda Holešovem na 
In-line bruslích – od 18.00 hod. doprovodný program  
u Tesca pro děti a registrace účastníků, určeno pro všech-
ny věkové kategorie, podmínka - přilba na hlavě, start 
19.30 od Tesca Holešov
4. 6. Zahradní slavnost - od 15.00, pro členy zájmo-
vých kroužků TYMY – odpolední setkání dětí a rodičů, 
skákací hrad, táborák, ukázka bojových umění, bubenic-
ká show, opékání špekáčků atd.
ukončení činnosti zájmových útvarů
7. 6. Na kolo jen s přilbou – sportovně branné odpo-
ledne pro děti MŠ a ZŠ od 15.00 na hřišti 1. ZŠ ve Sme-
tanových sadech, kolo nebo koloběžku s sebou + přilba, 

PROGRAM TYMY
každý účastník dostane odměnu, slosování všech dětí  
s přilbami – čekají vás hodnotné ceny, akce proběhne ve 
spolupráci s Městskou policií, Besipem a Střední policej-
ní školou, vstup zdarma
8. 6. Talentík 2017 – v 10.00 slavnostní ocenění vy-
braných dětí ze škol a SVČ – TYMY
8. 6. Vernisáž prací „Z života dobrovolníků EDS“ 
– od 18.30 v kavárně U mlsné kočky, srdečně zve Maria  
a Samuel (současně probíhající výstava R. Seiferta bude 
pouze dočasně přerušena)
9. 6. Zámecká 5ka – běžecký závod v zahradě zámku 
od 16.00 hodin (registrace od 15.30)
10. 6. Točení na hrnčířském kruhu a keramika pro 
veřejnost (pro děti i dospělé) – od 14.00, cena: 80,- 
děti, 120,- dospělí, přihlášky do 5. 6.
13. 6. Hedvábná dílna s Bárou -  od 17.00 do 18.00  
v SVČ – TYMY, přijďte se kreativně vyřádit při malování 
na hedvábí, kurzovné 100,- Kč + cena materiálu, při-
hlášky do 8. 6.
16. – 17. 6. Závěrečné Noční deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, 
večer s deskovými hrami a nejen to, táborák !, přihlášky 
do 14. 6.
14. 6. Předtáborová schůzka rodičů /tábor Retaso - 
chatky/ - od 16.30 v TYMY
15. 6. Předtáborová schůzka rodičů /stanový tábor 
Podhraní Lhota/ - od 16.30 v TYMY
16. 6. Premedical - /centrum preventivní medicíny/ 
- možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a při-
hlášky v TYMY
21. 6. Olympijský běh – v 18.00 v zámecké zahradě, 
startovné – 50,- Kč dospělí, možnost zakoupení trička 
za cca 100,- Kč, možno přihlásit se na stránkách www.
olympijskybeh.cz nebo v SVČ - TYMY
16:30-16:50 Registrace Dětského závodu na 100 m

17:00 Start Dětského závodu na 100 m
16:30-17:20 Registrace Dětského závodu 1 km
17:30 Start Dětského závodu na 1 km
16:30-17:40 Registrace závodu na 5 km
18:00 Začátek závodu na 5 km
30. 6. Dárek za vysvědčení  - přijďte ukázat své vy-
svědčení, čeká vás malá odměna
30. 6. Hurá prázdniny – od 16.00 na zahradě TYMY, 
čeká vás skákací hrad, táborák …, přijďte se společně 
rozloučit se školním rokem a naladit se na prázdniny

V týdnu od 15. 5. do 19. 5. a od 22. 5. do 26. 5. 
Dny otevřených dveří v kroužcích SVČ – TYMY  
na ulici Sokolská i Pivovarská, bližší informace  
v SVČ -TYMY
OD 20. 6. 2017 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018, bližší informace v kanceláři TYMY
LÉTO S TYMY 2017
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři TYMY. 
POČET MÍST OMEZEN !!!

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00 • TM klub v TYMY: pondělí – pátek 13.00 – 18.00 /nečlenové od 15.00/ • TM klub Smetanovy sady: pondělí – pátek 12.00 – 17.00

Letošní oslava svátku maminek v holešovském volno-
časovém středisku proběhla v neděli 14. května. Děti  
z kroužků TYMY připravily společně se svými vedoucími 
pro maminky příjemné sváteční odpoledne. Maminkám 
tímto způsobem popřály děti téměř ze všech zájmových 
útvarů.

kolektiv TyMy
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24. mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýn - 29. dubna 2017
Stalo se již tradicí, že se poslední dubnovou sobotu 

stahují do Hostýnských vrchů hasiči z blízkých i vzdále-
nějších obcí. Hasičská pouť na sv. Hostýn probíhala i letos 
v duchu přátelských setkávání velkého množství sborů.  
V několika posledních letech navštěvují tuto křesťan-
skou událost také zahraniční spřátelené sbory ze Sloven-
ska, Maďarska a Chorvatska. Sbor dobrovolných hasičů  
v Holešově již mnoho let rozvíjí spolupráci se slovenský-
mi a chorvatskými dobrovolnými hasiči. Jsme rádi, že 
oba sbory přijali pozvání na tuto akci. Naši zahraniční 
hosté přijeli již v pátek 28. 4. a přes nepříznivé počasí se 
zúčastnili stavění máje na náměstí Dr. E. Beneše. Večerní 
program zpestřený westernovým vystoupením manželů 
Poláškových proběhl na hasičské zbrojnici. Sobotní den 
byl ve znamení výletu na Svatý Hostýn a účasti na ha-
sičské pouti. V neděli přijal naše pozvání starosta města 
Holešova Mgr. Rudolf Seifert, který ve svém projevu oce-
nil dlouholeté rozvíjející se vztahy mezi našimi spolky  
a ocenil také práci dobrovolných hasičů. I my touto ces-
tou děkujeme za podporu města Holešova a pana staros-
ty při pořádání organizačně náročné akce. Bez finanční  
a věcné pomoci by se nám toto vzájemné setkání poda-
řilo uskutečnit jen velmi těžko.  SDH

Komunikujeme anglicky ve 2. Základní škole
Holešov – O tom, že anglický jazyk je v dorozumí-

vání lidí z různých zemí velmi významným prostředkem, 
se naši žáci přesvědčili 24. dubna, kdy k nám do hodin 
angličtiny zavítala vzácná návštěva až z Indie.  

Slečnu Priya Jadav, která tento školní rok studuje 
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, jsme pozvali 
na naši školu, aby žákům na druhém stupni pověděla 
zajímavosti o své rodné zemi. Veškerou konverzaci jsme 

vedli v angličtině. Žáci si tak nejen ověřili své schopnosti 
domluvit se v angličtině, ale přesvědčili se také, že cizí 
jazyk se opravdu učí pro svůj další život. 

Priya a její prezentace nás velmi zaujaly. Protože 
chceme našim žákům poskytnout co nejvíce možností 
zajímavého vzdělávání, využili jsme její nabídky a po-
zvali ji na další dny přímo do výuky, a to jak na druhý, tak 
i na první stupeň.  Mgr. Lenka Janská

Studenti holešovského gymnázia vystavují v knihovně
Holešov – Výstava představuje výsledky práce za 

celý školní rok a podíleli se na ní studenti všech ročníků, 
které mají výuku výtvarné výchovy. Inspirovali se přede-
vším literaturou a výstavou českých ilustrátorů, kterou 
viděli loni v holešovském zámku. Starší ročníky se zamě-
řili také na moderní umění.

Dominantou výstavy je bezesporu papírová socha 
Karla IV., která v rámci soutěže vyhlášené Národním 
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského 
Praha získala Cenu ředitelky muzea. Papírový Karel při-
tom studentům i pedagogům holešovského gymnázia 
připravil nejedno vtipné překvapení. Kvůli administra-
tivní chybě opakovaně vlakem putoval do Prahy a zpět 
a jeho autoři jej tam také navštívili.

Mladé výtvarníky vedla Mgr. Jindřiška Sklenářová  
a výstava bude ve studovně holešovské knihovny k vidě-
ní až do konce srpna.

Dana Podhajská
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Velikonoční eTwinning ve 2. Základní škole
I letos naše škola spolupracuje v rámci mezinárod-

ního projektu eTwinning se školami z jiných zemí.
Tentokrát jsme se společně zaměřili na významné 

svátky v jednotlivých zemích. Spojili jsme se se školou  
z Polska, Rumunska, Španělska a Itálie. A protože bylo 
období Velikonoc, rozhodli jsme se, že si vzájemně po-
šleme velikonoční přáníčka. 

Do projektu se zapojil první, čtvrtý, pátý a sedmý roč-
ník. Žáci vyrobili krásná velikonoční přáníčka a rozeslali je 
do zúčastněných škol. Naopak k nám do školy přišla přáníč-
ka z Polska, Španělska a Rumunska, která jsme vystavili na 
nástěnce ve druhém patře naší školy.  

Mgr. Lenka Janská

Kluci z Coolny vybojovali 2. místo
Holešov – V sobotu 22. 4. 2017 se konal již tra-

diční turnaj v malé kopané ve Zlíně. Salesiánský klub 
mládeže z. s. Zlín přivítal celkem 11 fotbalových týmů 
z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM)  
z celého Zlínského kraje. Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích – starší kluci (15 až 19 let) a mladší kluci (11 až 14 
let). Nízkoprahový klub Coolna měl své zástupce v mlad-
ší kategorii. Nenechali jsme se odradit chladným a deš-
tivým počasím a vyrazili s partou pěti hráčů a jednoho 
skalního fanouška směr Zlín. Kluci hráli letos v nových 
dresech, na jejichž výzdobě se podílely pracovnice klu-
bu. Po slavnostním zahájení a vyslechnutí pravidel jsme 
si nastudovali soupisku, abychom zjistili kdy, a s kým 
hrajeme. Čekal nás hned zahajovací zápas. Každý zápas 
trval 12 minut a hrálo se formou každý s každým ve dvou 
kolech. Coolnaři vyhráli pět z osmi zápasů a díky vyšší-
mu počtu gólů ve vzájemném zápase nakonec obsadili 
hezké druhé místo. Kluci dostali stříbrné medaile, krásný 
pohár a dárky od sponzorů. Během akce se mohli občer-
stvit bagetami a minerálkami, které dostali za účast na 
turnaji. Pauzy mezi zápasy vyplňovali kluci v prostorách 
klubu, kde si mohli zahrát stolní tenis či fotbal nebo jen 
tak posedět v křesle a načerpat síly do dalších zápasů. 
Počasí nám sice nepřálo, ale šikovné fotbalisty hřála pře-
devším radost z jejich úspěchu. A nás pracovníky, že se 
nikomu nic nestalo a všichni se domů vrátili bez zranění. 

Kromě fotbalu žije Coolna i jinými akcemi a udá-
lostmi. Od nového roku se událo několik změn. Tou 
nejvýraznější je personální změna v podobě nové soci-
ální pracovnice. Mezi další změnu patří rozšíření služby  

o terénní formu. Což v praxi znamená, že sociální pracov-
nice mohou za svými klienty vyrazit ven, do jejich přiro-
zeného prostředí. V parcích, na hřištích a ve městě tak 
oslovovat nové zájemce o službu. S přibývajícím pěkným 
počasím bude terénní práce probíhat čím dál častěji.  
K tomu, aby kontaktování probíhalo lépe a hlavně přiro-
zeně se uskutečnil nákup vybavení pro venkovní aktivi-
ty. Záměrně nebudeme prozrazovat, o jaké vybavení se 

jedná, aby naši klienti měli překvapení. Vybavení jsme 
pořídili z dotace Fondu kultury, sportu a vzdělávání měs-
ta Holešova. V rámci Akce milion byla Charitě Holešov, 
potažmo Nízkoprahovému klubu Coolna přidělena část-
ka 10 000 Kč. Za tyto finanční prostředky moc děkujeme 
městu Holešov! 

Na závěr mi dovolte jedno shrnutí. Nízkoprahový 
klub Coolna byl v loňském roce navštíven celkem 1672 
krát. A my doufáme, že se i v letošním roce bude Coolně 
dařit a rozrůstat se o nové zájemce a klienty. Pro připo-
menutí jsme tu pro VŠECHNY děti a mládež ve věku 6 až 
19 let z Holešova a okolí, kteří neví, jak naložit se svým 
volným časem a chtěli by jej smysluplně vyplnit. K tomu 
jim slouží nejrůznější aktivity - sportovní, výtvarné, hu-
dební, pohybové… anebo si mohou jen tak popovídat 
se svými kamarády či pracovnicemi klubu. Jsme tu pro 
vás každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin v prosto-
rách bývalého SVČ Duha ve Školní ulici. Za hezkého po-
časí budeme vyrážet do ulic Holešova a přinášet s sebou 
zajímavé a neokoukané aktivity, které si děti a mládež 
mohou směle vyzkoušet. O tom, kam máme namířeno 
a kde se zrovna nacházíme, vás pravidelně informujeme 
na našem facebookovém profilu. A pozor! Jsme tu pro 
vás i celé léto o hlavních prázdninách! Zastihnete nás asi 
především venku, a to každý všední den v upravené ote-
vírací době od 10:00 do 15:00 hodin. Těšíme se na nové 
tváře i naše klienty a doufáme, že společně prožijeme 
krásné léto! Stačí jen přijít :)

Pracovnice Nízkoprahového klubu Coolna

Světoví influenceři zachytili pro instagram krásy zámku a synagogy
S nejlepší fotografickou technikou a deštníky dora-

zila v pátek 28. dubna do Holešova skupina zahraničních 
instagramových fotografů, kteří na východní Moravu 
přijeli, aby pro tuto populární sociální síť zachytili krásy 
regionu a barokních památek. 

Američan, Ital a Indonésanka, kteří patří mezi vy-
hledávané instagramového marketery (influencery) na 

světě, fotili zámecký park, sala terrenu a Šachovu syna-
gogu. Zásadně bez blesku hledali netradiční úhly pohle-
du a záběry pořizovali třeba z hladiny vody v louži. Malá 
fotoreportáž a odkazy s výstupy z tohoto mimořádného 
setkání naznačují, že jim práci nepřekazilo ani uplakané 
počasí a čtyři stupně nad nulou. Jsme rádi, že se Holešov 
řadí mezi atraktivní místa v zemi, která poutají pozor-
nost zahraničních reportérů. 

Akci připravila Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy ve spolupráci s agenturou Czechtourism. Až do 
poloviny června bude probíhat editace všech snímků  
a videozáznamů, a ty budou poté průběžně umisťovány 
do sítě instagramu. Nabízí autorské internetové odkazy, 
na kterých se už některé snímky objevily https://www.
instagram.com/sassychris1/ a https://www.instagram.
com/mikecleggphoto/?hl=cs.                   Dana Podhajská
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HOLEŠOVSKÁ REGATA  

Dopravní opatření během 
festivalu

V termínu 16. - 17. června - startuje sedmý ročník 
rodinného festivalu Holešovská Regata. Pořadatelé opět 
očekávají vysokou návštěvnost a v souvislosti s tímto 
očekáváním připravují organizační opatření, která prio-
ritně slouží k zajištění pořádku a bezpečnosti jak diváků, 
tak i obyvatel Holešova.

Všechna dopravní opatření jsou připravována ve 
spolupráci s Policií ČR a Městem Holešov. Opět bude 
cílem hlavně plynulý průběh festivalu, ale také snaha 
omezit běžný život holešovských občanů co nejméně, 
včetně opatření proti kolapsu dopravy. 

Od pátečních 15.00 hodin až do sobotní půlnoci 
budou úplně uzavřeny ulice Zámecká, ulice Partyzánská, 
Náměstí F.X. Richtera a ulice Bezručova.

Ulice Zámecká bude určena pouze pro pěší přístup 
diváků k pokladnám a hlavnímu vstupu do areálu. Pro 
zákazníky Zahradnictví Stella bude povolen vjezd pouze 
ve směru od restaurace Holajka. Ulice Bezručova bude 
uzavřena a vyhrazena pro parkování diváků. Parkování 
zde budou regulovat pořadatelé a vjezd do této ulice 
bude možný pouze ve směru od centra Holešova. Ve 
směru od Bystřice p.H. bude ulice úplně uzavřena. Stejně 
tak ulice Partyzánská a Náměstí F.X. Richtera.  

Motoristé budou používat objízdnou trasu vedenou 
po obchvatu Holešova a ulicích Osvobození a Masaryko-
va.

Pro návštěvníky festivalu, kteří přijedou auty, bu-
dou připravena doporučená záchytná parkoviště na 
fotbalovém stadionu u ulice Partyzánská i další plochy 
a veřejná parkoviště v okolí areálu festivalu. 

Pořadatelé předem děkují všem holešovským obča-
nům za toleranci, trpělivost a respektování dopravních  
a organizačních omezení.

Holešovská Regata 2017 už brzy!

diváků. Hlavní pódium bude rozšířeno o dvě obří pro-
jekční plochy, zároveň bude celé posunuto blíž k budově 
zámku. „Tím docílíme toho, že diváci přímo před pódiem 
nebudou sevření z boku živými ploty a zepředu bariéra-
mi, ale budou moci odcházet volně do bočních prostor 
vedle pódia. Zlepší se tím průchodnost celého areálu, 
nemluvě o bezpečnostním hledisku, které nás právě  
k tomuto rozhodnutí vedlo,“ uvedl Žáček.

Dalším opatřením je žádost určená všem divákům, 
aby dodržovali dohodu o nekouření v areálu festivalu,  
s výjimkou vyhrazených kuřáckých zón. 

„Schválně uvádíme slova „žádost“ a „dohoda“, pro-
tože trapné vládní příkazy a direktivní nařízení se příčí  
i nám. Na druhou stranu bychom rádi, aby se minimali-
zovaly případy, kdy si náruživý kuřák zapálí přímo mezi 
davy rodičů s dětmi, nemluvě o tom, že i mezi kuřáky je 
mnoho bezohledných, kteří dokouřenou cigaretu odhodí 
na zem, a tím ji považují za uklizenou. Velmi si vážíme 
důvěry města Holešova, se kterou nám unikátní pro-
story zámecké zahrady již sedm let pronajímají,  a také 
toto opatření směřuje k tomu, abychom zahradu vždy 
opouštěli bez újmy. Pro kuřáky jsme nachystali několik 
komfortních míst s posezením, kde si mohou cigaretu 
vychutnat,“ vysvětlil záměr pořadatelů Žáček.

Připravují se i nové a komfortnější zóny se sociál-
ním zázemím pro diváky, tradičně nebude chybět pitná 
voda dotažená mobilním vodovodem do centra areálu 
zahrady nebo bezplatná stanová louka. Pořadatelé řeší 
i systém doporučených parkovišť pro diváky. Novinkou 
budou speciální noční vlakové spoje, které po skončení 
sobotního programu pojedou jak směrem do Hulína, 
tak i opačně do Bystřice p. Hostýnem. Podrobnosti k do-
pravě a parkovištím se zájemci dozvědí v týdnech před 
festivalem na webové i facebookové stránce Holešovské 
Regaty.

Generálním partnerem Holešovské Regaty je již pá-
tým rokem společnost ENAPO.

Vstupenky na festival jsou v těchto dnech k dostá-
ní v předprodejích za zvýhodněné ceny, které platí pro 
všechny zájemce jen do konce května. Po tomto datu se 
cena vstupenek bude zvyšovat. V prodeji jsou vstupenky 
na jednotlivé dny i zvýhodněné dvoudenní permanent-
ky, v cenových kategoriích pro dospělé diváky a děti od  
4 do 15 let. Mladší děti v doprovodu rodičů mají na fes-
tival vstup zdarma. 

Více informací na webu festivalu www.holesovska-
regata.cz. 

Předprodej vstupenek v sítích www.ticketpro.cz, 
www.ticketportal.cz a www.goout.cz. 

Petra Svěráková

Vystoupí Olympic, Monkey 
Business, Vojta Dyk 
a další hudební hvězdy

Už za necelé dva měsíce se v zahradách zámku Ho-
lešov rozezní hudba a přítomní diváci si budou moci užít 
nejen ji, ale také jedinečné prostředí zámecké zahrady 
nebo bohatý doprovodný program festivalu, tradičně 
připravený bezplatně pro malé i velké návštěvníky. 
Uskuteční se již 7. ročník největšího rodinného festivalu 
u nás Holešovská Regata, a to ve dnech 16. a 17. června 
2017. 

Holešovská Regata bude stejně jako v předchozích 
třech letech opět dvoudenní. Páteční večer tentokrát 
ponese podtitul „Pocta legendám“. Dvouhodinovým 
koncertem v Holešově oslaví své 55. narozeniny skupina 
OLYMPIC. Před koncertem této populární kapely zahraje 
KATAPULT s Oldou Říhou. 

V průběhu soboty, tedy hlavního festivalového dne, 
se na pódiích vystřídají například kapely MANDRAGE, 
MONKEY BUSINESS, HODINY či zpěvák JANEK LEDECKÝ.  
Jako speciální host festivalu letos vystoupí známý THE 
TAP TAP ORCHESTRA. Sobotní večer bude patřit VOJTOVI 
DYKOVI A B-SIDE BANDU, tečku sobotního večera obsta-
rá tradiční ohňostroj.

Ani letos nemůže chybět mistrovství v přejezdu 
vodní lávky a velmi oblíbená soutěž originálních plavi-
del.  Pořadatelé v tuto chvíli evidují už dvacet přihláše-
ných posádek, zbývá tedy posledních pět míst. 

Organizátoři již tradičně připravují také bohatý 
doprovodný program pro malé i velké návštěvníky s je-
diným kritériem: všechny doprovodné atrakce jsou pro 
návštěvníky Holešovské Regaty bezplatné. Nebude chy-
bět svezení na dračích lodích ani oblíbení poníci pro děti 
a zábavné nafukovací atrakce. 

Na nádvoří holešovského zámku si budou moci 
diváci ve volných chvílích zatancovat. Celé sobotní od-
poledne bude věnováno tanečním exhibicím různých ta-
nečních stylů – od latinskoamerických tanců až po break 
dance. Kromě vystoupení budou taneční profesionálové 
organizovat pro diváky taneční workshopy, kde si daný 
styl budou mít možnost vyzkoušet a naučit se základní 
taneční figury či kroky. 

„Na louce v zámeckém parku připravujeme naopak 
program adrenalinový. Nebude chybět populární free 
jump do obří nafukovací podušky, bude zde postavena 
rampa, na které budou předvádět své umění nejlepší 
jezdci na trikových kolech, a toto všechno vyšperkuje 
exhibiční seskok parašutistů přímo do areálu festivalu. 
Věřím, že se diváci opět mají na co těšit,“ upřesnil Michal 
Žáček. 

Ve spolupráci s MKS Holešov jsou připraveny i atrak-
tivní výstavy v budově zámku, na něž platí pro návštěv-
níky Regaty zvýhodněné vstupné. Největším lákadlem 
bude určitě výstava živých exotických zvířat nebo vý-
stava věnovaná ikoně pop artu a slovenskému rodákovi 
Andymu Warholovi.

Zásadní změny letos zaznamená festivalový areál 
– všechny směřují ke zvýšení komfortu a bezpečnosti 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY  

„Jóga je jednou z cest k vědomému bytí“

hluboký duchovní přesah, moudrost, úcta jsou společ-
né. V józe jde o protažení, posílení, zpevnění těla a jeho 
zklidnění, ale také tu jde o osobní prožitek, návrat ke 
svému nitru. Vnímám to jako velmi důležitou součást 
jógy i u dětí. Do jednotlivých lekcí vkládám kromě her, 
básniček, písniček, pohádek a příběhů také různé druhy 
relaxačních a dechových cvičení, dotekové aktivity a ak-

tivity vedoucí k poznání 
sebe sama a k úctě ke 
všemu kolem.

Jaký je její přínos 
pro děti?

V rozmanitosti 
jednotlivých jógových 
ásan si každé dítě (bez 
ohledu na věk a zdraví) 
najde to, co potřebuje 
– podporu sebevědo-
mí, zklidnění, posílení 
a protažení svalů atd. 
Zdravým dětem pomáhá 
jóga upevnit dobré ná-
vyky a oslabeným dětem 
může pomoci k úpravě 
drobných nevyvážeností 
tělesných i psychických. 
Je to všestranná pomůc-
ka k utužení zdraví dětí  
i dospělých, vede ke zdra-
vému způsobu života, 
probouzí v dětech radost 
a lásku nejen k sobě, ale 
i k okolí. Hodně důležitá 
je pravidelnost cvičení. 
Je to jako se vším, když 
něco děláte jen nahodile, 
nemůžete očekávat pozi-
tivní výsledek.

Máš nějaké další plány v oblasti jógy?
Určitě přemýšlím, jak se posunout dál, ale asi bych 

to nenazvala plány. Žiju spíše plynutím a poslouchám 
hlas svého srdce. V dohledné době přemýšlím o kurzu 
Jógy pro cvičitele III. třídy. Nyní se ještě stále intenziv-
ně věnuji rodině a dvouleté Natálce, ale velmi ráda také 
prožívám čas s dětmi na lekcích jógy. 

Nezůstávám však jen u jógy. Věnuji se také lektor-
ské činnosti celosvětového programu MISP (Massage 
in Schools Programme) a vzdělávám se dále v tom,  
co mě baví.

Co je dobré vědět, než rodiče dětem vyberou 
lekce jógy nebo i jiný druh aktivity?

Vnímám, že nejvhodnější je řídit se srdcem a hlavně 
naslouchat dítěti. Ono samo nejlépe cítí, kde mu bude 
dobře. 

Lekce dětské jógy jsou specifické a je dobré vybrat 
lektora, který má kladný vztah k dětem, vnímá jejich 
potřeby, naladění a pocity, a také s nimi již nějakou dobu 
pracuje. Lektor by určitě sám měl věnovat pozornost své 
vlastní jógové praxi. Zázemí a klidné prostředí pro cviče-
ní jsou také důležité. 

Pokud mají rodiče zájem, kam mohou v Hole-
šově přivést děti cvičit?

Cvičíme a setkáváme se s dětmi v příjemném  
a klidném prostředí centra zdraví VITAL LIFE Holešov na 
ulici Grohova v areálu firmy Hrbáček. Aktuálně vypisu-
jeme kurzy na září Lali jóga pro děti od 4 do 6 let a Lali 
jóga - abeceda pro děti od 7 do 10 let. Pro více informací: 
www.vitallife.cz, případně Facebook cz VL. 

Těším se na všechny děti, které se chtějí seznámit 
s pejskem Jogim a kočičkou Salambou a chtějí si s nimi 
zkusit zacvičit jógu prožitkem! Jste srdečně vítáni.

Jana Rohanová

Józe se začala věnovat před deseti 
lety. Nejdřív to bylo cvičení pro 
zábavu, později s pomocí 
odborného lektora a  cvičení se 
stávalo milou pravidelností. 
Řeč je o sympatické Olze 
Úrubkové z Holešova. 

„Pochopila jsem, že jóga není pouze cvičení těla, 
posílení a strečink, ale je to něco mnohem víc. Má du-
chovní přesah. Proto jsem se začala o jógové cvičení 
zajímat podrobněji a celistvěji. Nemusela jsem dlouho 
hledat svou vlastní cestu jógy. Protože pracuji s dětmi, 
táhlo mě to k nim,“ říká učitelka prvního stupně základní 
školy a nynější průvodkyně dětí hravou jógou. 

„V roce 2011 jsem absolvovala Kurz pro cvičite-
le dětské jógy u Hanky Luhanové v Praze a měla jsem 
jasno. Následovaly další a další kurzy a semináře s touto 
tematikou např. Jóga v denním životě ve Střílkách, kurzy 
v Brně Lužánkách a podobně. Děti tedy provázím jógou 
asi 7 let,“ dodala Olga. 

Oli, v čem je jóga pro děti jiná než jóga pro 
dospělé?

Jóga pro děti je i není jiná než jóga pro dospělé.  
V náplni lekcí, motivací a spontánní hravostí se liší, ale 
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY  

Lidé boj o koupaliště ve Všetulích nevzdávají
posud vyjadřoval proti koupališti, přichází na radě města 
s návrhem na jeho vybudování. 

Když na jednání ZM  předkládám návrh na: „za-
chování „koupaliště“ - rekreační vodní plochy - v nádrži 
ve Všetulích a její legalizaci“ - tedy dodatečné zapsání 
stavby, je podán protinávrh vycházející z návrhu Mgr. 
Fritze na radě města na vybudování nového koupaliště 
ve Všetulích, který však počítá s nákladem miliónů ko-
run a je podán právě pro to, aby jej nebylo možno pro 
svou náročnost realizovat. Zastupiteli návrh logicky není 
přijat. Přijde tedy na hlasování mého základního návrhu 
a rovněž ani on není přijat. Zaznívají zde alibistické argu-
menty, že koupaliště ve Všetulích neexistuje, a to dokon-
ce od bývalého starosty Svobody, který ani údajně neví, 
kde koupaliště je. Není možno tedy hlasovat o zachování 
něčeho co neexistuje! A hlavně koupaliště Všetuly nepo-
třebují!  Padá další návrh „na využití pozemku p.č.  697/3 
v k.ú. Všetuly  s termínem do 30. 9. 2017, podává jej Mgr. 
Fritz - tedy již se nebavíme o koupališti, ale o pozemku 
p.č. a termín znamená, že se letos  koupaliště nenapustí. 
Naštěstí rovněž nebyl přijat. Rozhodnutí tedy nepadlo, 
zůstává současný stav a je i na Vás občanech, kteří si 

přejí koupaliště zachránit, abyste se připojili k petici 
organizovanou MVDr. Miklíkem, či jinak svůj nesouhlas 
vyjádřili.

Píše se rok 2017, je 28 let po sametové revoluci  
a jako spousta nezapsaných, či nezkolaudovaných staveb 
vyžaduje i všetulské koupaliště uvedení do právního sta-
vu.  Jeho provozní náklady jsou minimální a ve srovnání 
se zámeckým koupalištěm zanedbatelné. Podobných 
nádrží v okolí jsou spousty a slouží lidem. Koupou se zde 
na vlastní nebezpečí, neočekávají teplou, ani křišťálově 
čistou vodu. Obce, jako majitelé, umí zajistit výměnu 
vody a těsnost nádrže. To vše s minimálními náklady  
a ke spokojenosti svých občanů. Proč u nás v Holešově se 
vždy musíme hned bavit o miliónech a jejich desítkách  
a o tom, jak to nejde, když všude kolem je skutečnost 
jiná. Nenapadá mě nic jiného, než že vedení města jde 
o jiné věci,... zájem občana je přece na prvním místě - 
ovšem až po splnění zájmů jejich.

Ing. Pavel Karhan
zastupitel města

Koupaliště Všetuly - vodní nádrž vybudovaná naši-
mi otci a dědy za dob socialismu, používaná jako koupa-
liště, je reálná stavba nacházející se na pozemku města  
a slouží k rekreaci stovkám lidí místních i ze širokého 
okolí, a to za minimálních provozních nákladů. Má to-
tiž přírodní zdroj vody, odpad vybudovaný do Rusavy  
a nadšence, kteří ji drží (drželi při životě). Nenaleznete ji 
však jako stavbu v katastru nemovitostí. V době vzniku 
bylo docela běžné, že po kolaudaci stavbu majitel - teh-
dy městský národní výbor nezapsal.

Poté, co naše návrhy na legalizaci koupaliště nejsou 
slyšeny, naopak vedení města připravuje jeho likvidaci 
s argumenty, že občané koupaliště nechtějí, předávám 
panu starostovi usnesení spolku Všetuláci sobě s nesou-
hlasným stanoviskem k likvidaci a současně vzniká ini-
ciativa občanů Všetul za záchranu nádrže - petice, která 
je podepisována desítkami lidí nejen ze Všetul, ale i Ho-
lešova a okolí, kteří nádrž využívají. Rázem se ukazuje, 
že nepůjde o desítky, ale o stovky občanů, kteří si přejí 
zachování koupaliště. Vedení města tedy mění strategii 
likvidace nádrže a radní Mgr. Fritz, tedy ten, který se do-

Všetuláci si zaslouží důstojný letní stánek odpočinku - koupaliště
nádrže k osvěžení návštěvníky sportoviště v letních mě-
sících nevěděl, včetně znalosti jeho technického stavu. 
Nikomu se naštěstí nikdy nic vážného nestalo, nikdy 
tedy nikomu nic v podstatě nevadilo. Mluvit ale ofici-
álně o koupališti nepřipadalo doposud v úvahu. Proto 
také bezprostřední reakce zastupitelů a představitelů 
města na Karhanův návrh byly rozpačité a o „koupališti“ 
jako takovém nikdo neměl chuť oficiálně jednat. Ovšem 
v okamžiku, kdy toto téma zaznělo takto z úst čelního 
představitele lidovců a zakladatele spolku „Všetuláci 
sobě“ veřejně, nezbylo zastupitelstvu a úředníkům 
města nic jiného, než k této věci přistoupit zcela vážně 
a z pohledu zákona a všech bezpečnostních a dalších 
předpisů s tím souvisejících. Znamená to mimo jiné, že 
budou muset být učiněna technická a administrativní 
opatření, jako například oplocení se zákazem vstupu, 
nenapouštění vodou, případně jiná řešení, která zásad-
ním způsobem eliminují rizika úrazu, či jiné újmy. Pokud 
se navíc na základě této veřejné debaty začnou o pro-
blém zajímat hygienické a bezpečnostní orgány, může 
dojít k dalším preventivním opatřením. Jestliže ze strany 
města nedojde k uvedeným krokům, může pak dojít  
i k trestní zodpovědnosti kompetentních osob města. To 
vše jen proto, že se jeden horlivý a sebestředný zastupi-
tel chtěl (jak má ve zvyku i v jiných případech) zviditelnit 
bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad. Podobných 
kroků, jako tento příklad, předvedl už mnohokrát. To, že 
například v průběhu příprav a realizace nové kruhové 
křižovatky a v současné době rekonstruované celé ulice 

6. května ve Všetulích vedení města háže klacky pod 
nohy a je ve všech souvisejících krocích proti, je považo-
váno již za místní folklór. 

Ale vraťme se „ke koupališti“ ve Všetulích. Spor-
tovní areál, tedy fotbalové hřiště s vybudovaným zá-
zemím včetně privátní restaurace, je velmi atraktivní  
a využívaný sportovně-rekreační prostor, který si zaslou-
ží seriózní veřejnou debatu na téma realizace opravdo-
vého koupaliště a možná i s dalšími atrakcemi, avšak se 
všemi současně platnými a povinnými parametry, které 
takové zařízení musí splňovat, eventuálně i s propoje-
ním se sousedním dětským střediskem TYMY. 

Nemůžeme však při řešení těchto a obdobných 
projektů neustále nabíhat na nahodilé populistické  
a účelové výkřiky někoho, kdo se jen snaží účelově a bez 
hlubšího pohledu na věc zneužívat důvěřivosti veřejnos-
ti, která nemá momentálně v konkrétních případech  
k dispozici potřebné informace (finanční rozpočet, územ-
ní plán, atd..) o souvislostech, které jsou pro rozhodování 
o důležitých záležitostech bezpodmínečně nutné.

Podle toho, co se v našem městě vybudovalo a co 
se v této době buduje, nebo je v dohledném plánu, je 
zřejmé, že vedení města ví co a jak konat. Ostatně není 
třeba připomínat, že starosta města je Všetulák, který 
moc dobře ví, co je mimo jiné i ve Všetulích potřeba řešit 
a co ne. Nepotřebuje k tomu nemístné „rady“ a okopávky 
kotníků!!

Pavel Svoboda – zastupitel města

Všichni Holešováci, kteří si váží svého města a jeho 
obyvatel, respektují obecně závazná pravidla života  
v něm a s pocity vzájemné tolerance a ohleduplnosti 
rádi vnímají pozitivní atmosféru, kterou se snaží většina 
z nás v Holešově spoluvytvářet. 

Tato nepsaná pravidla platí obecně nejen pro kaž-
dého z nás, ale platí především pro zastupitele našeho 
města, které jsme si vybrali a zvolili ve volbách a kteří 
zájmy občanů města a jeho částí reprezentují.

Položme si ale otázku : - opravdu tomu tak v Ho-
lešově je?

Nechci zde čtenáře unavovat popisováním a roze-
bíráním přístupu jednotlivých zastupitelů k problémům 
a úkolům města, byla by to pro většinu nuda. Avšak 
obecně musím s uznáním poznamenat, že téměř všichni 
kolegové - zastupitelé své poslání berou vážně a zodpo-
vědně. 

Neodpustím si ale pro malou ilustraci uvést kon-
krétní příklad opačného jednání z posledního zasedání 
zastupitelstva, které se konalo 24. dubna, a které je 
ukázkou jednoho z mnoha upřednostňování vlastních 
zájmů jednotlivce, či malé skupiny, před zájmy veřej-
nými. 

Předseda místních lidovců Karhan otevřel „Pando-
řinu skříňku“ na téma „koupaliště“ ve Všetulích. Přišel s 
nekvalifikovaným požadavkem, aby vodní nádrž u hřiště 
byla zastupitelstvem, potažmo městem, oficiálně po-
tvrzena jako koupaliště. Neznám Holešováka, který by 
o dlouhodobé existenci a občasném využití napuštěné 
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Pár faktů o „koupališti Všetuly“ aneb Když se rýpne do...
kanalizace, ale stočné taktéž není placeno. Pro úplnost 
vypouštění vody přímo do Rusavy, jak tvrdí p. Karhan, 
bez čištění je mnohem větší problém, než vypouštění 
do kanálu bez placení stočného. Hygienická kontrola 
žádná, bezpečnostní opatření (třeba plavčík) žádná, 
stavba nezkolaudována (kolaudační rozhodnutí ne-
dohledáno). Vše jde na vrub vlastníka – města, včetně 
případné odpovědnosti. Budiž, šedesát let to takto 
funguje.

Od roku 2008 je pozemek s nádrží dán do výpůjčky 
fotbalovému klubu – schváleno Radou města za účas-
ti p. Karhana. A stále vše funguje při starém, nikdo nic 
NEŘEŠÍ.

Až najednou se na Zastupitelstvu 19.12.2016 zved-
ne hlas p. Karhana „že je pro zachování koupaliště ve 
Všetulích a nesouhlasí s jeho zasypáním“. Následující 

den se v hospodě ve Všetulích usnese spolek „Všetuláci 
sobě“ že „Nesouhlasí se zrušením a zasypáním nádrže ve 
Všetulích, naopak požaduje její zachování a doporučuje 
zastupitelstvu města Holešova, najít finanční prostředky 
k její opravě a legalizaci koupaliště ve Všetulích“.  Tak 
jsme rýpli do lejna a ono začíná smrdět. Proč?

Z nepochopitelného důvodu p. Karhan a spol. 
označí Milana Fritze, že je to on kdo chce nádrž zasypat.   
A následuje petice občanů, vulgární osočování a vy-
hrožování na stránkách KDU-ČSL a jejich sympatizantů 
(Fritz je kretén…divím se, že tomu Fritzovi nikdo ne-
rozbil hubu…), neustále omílání lží „je to ten který se 
doposud vyjadřoval proti koupališti“ atd. 

Poté co se do lejna rýpnulo, okamžitě fotbalový 
klub vrací vypůjčený pozemek s vodní nádrží zpět městu 
– logicky nechtějí mít na triku žádný ze známých, výše 
popsaných problémů, nedej bože aby se někomu něco 
stalo. Faktem je to, že následně Fritz jako první za še-
desát let existence „všetulského koupaliště“ navrhuje 
na Radě města, právě se zabývající vrácenou výpůjč-
kou – pozemkem s „všetulským koupalištěm“, aby Rada 
doporučila Zastupitelstvu zabývat se a schválit vybudo-
vání/rekonstrukci koupaliště ve Všetulích do parametrů 
odpovídajícím bezpečnostním a hygienickým normám. 
Rada toto zastupitelstvu doporučila, zastupitelstvo ne-
schválilo. To je demokracie. To co předvádí „brusičská 
parta“ – lži, osočování, snaha o veřejnou dehonestaci 
a vyhrožování - je trapné divadlo.

Milan Fritz (ANO 2011)
Radní města Holešova

 Myšlenková dílna party brusiče Karhana nám 
opět vyfrézovala pěknou šponu. Tato se zapíchla do oka  
a bohužel se ji nepodařilo lehce vytáhnout, ale naopak je 
zatlačována buldočí silou hloub. 

Vodní nádrž ve Všetulích byla skutečně vybudová-
na v padesátých letech minulého století občany obce 
Všetuly, byť již v té době připojené k Holešovu. Nebylo 
však prokázáno, že by se na její stavbě podílel kdokoli 
z rodiny p. Karhana (samozvaný Všetulák z Olomouce), 
tudíž obecná rodinná proklamace hrající na citlivou 
notičku „naši otcové a dědové“ trochu pokulhává. Vod-
ní nádrž nemá žádný zdroj vody. Zdroj vody (studna) 
je na pozemku fotbalového klubu a za její čerpání do 
nádrže nikdo neplatil (poplatek za odběr podzemních 
vod se platí za předpokladu, že je měsíční odběr více 
než 500 m3). Voda z nádrže je vypouštěna do veřejné 

Názor občana...

Všetulská vodní 
nádrž…

Polemika v tomto vydání radničních novin je k výše 
uvedenému tématu trochu zbytečná a, bohužel, musím 
uvést, že k budoucnosti areálu spíše dalším hřebíčkem do 
„rakve“. 

Jen musím zásadně uvést, že do konce loňského roku 
vedení města, radní a pracovníci MěÚ oficiálně neřešili 
tuto lokalitu a snažili se její provoz, opravy apod. zabez-
pečit nezávazně. A to proto, že vybudování oficiálního are-
álu k tomuto účelu je velmi finančně náročné, stejně jako 
zajištění provozu, a v současné době je nutné investovat 
finanční prostředky do jiných priorit (ve Všetulích např. do 
opravy ulice 6. května a v minulých letech do vybudová-
ní osvětlení kolem cyklostezky, řešení lokality „Pechovo“, 
opravy místního památníku a křížů, parku, kruhové křižo-
vatky, školky, střediska volného času aj.). 

Uměle vyvolané diskuze, dohady, obviňování a me-
dializace k pozitivnímu vyřešení problematiky nepřispívají 
a mohou uškodit nejen Holešovu a Všetulím, ale i okolním 
obcím. 

Za radu města musím uvést, že problematikou se vel-
mi zodpovědně a smysluplně zabývá.

R. Seifert
starosta

Narodila jsem se ve Všetulích a zůstala jsem všetul-
ským patriotem. Všetuly byly vždy částečně samostatné, 
proto se také psalo Holešov – Všetuly. Za minulé doby 
si Všetuly hospodařily přes tzv. Občanský výbor. Po roce 
1989 se tento výbor ztratil a Holešov si od té doby dělá  
s částí Všetuly, co chce. Teď si vedení Holešova usmyslelo, 
že se zruší všetulské koupaliště, které je současně vede-
no jako požární nádrž. Koupalo se tu vždy a zároveň to 
bylo a je místo, kde se setkávají lidé, aby si popovídali. Je 
tady i fotbalové hřiště, které potřebují naši mladí i starší 
fotbalisté. 

Netuším, ze které úřední hlavy vzešla potřeba 
urychleně řešit tuto nádrž, ale je to stejná nemravnost 
brát lidem to, co nám předkové zanechali, jako když ne-
chali udělat průmyslovou zónu na zdroji pitné vody. Vím, 
o čem mluvím, protože v té době jsem byla zastupitel-
kou, a vím, jak jednání o zóně probíhala. Když se nějaký 

bod týkající se zóny neschválil, tak se udělala přestáv-
ka, na část zastupitelů se zatlačilo a pak se najednou 
schválilo vše podle potřeby navrhovatele. Nevím, kde  
v té době byli naši ochránci přírody, ale pět lidí v zastupi-
telstvu, kteří byli proti, nic nezmohlo. 

To samé se nyní děje i s koupalištěm. Vzpomeňme 
na koupaliště na sídlišti Novosady. Co je tam teď? Jedno 
malé hřišťátko bez možnosti schovat se před sluncem  
a jinak nic. Přitom koupaliště mohlo sloužit celému vel-
kému sídlišti Novosady.

Bránit musíme vše, co slouží lidem. Nechci věřit 
tomu, že se lidé nedokáží bránit a ozvat se. Občanům 
Všetul přeji, aby prozřeli a bránili se direktivnímu  
a opomíjejícímu chování radnice v Holešově, byť třeba  
i za cenu osamostatnění se od Holešova. Chytrých a pra-
covitých lidí tam mají dost. 

Božena Zacharová, rozená Münsterová ze Všetul 

2. Základní škole musím napsat jedno velké díky!
Holešov - V listopadu 2016 jsem přehlásila dceru ze zdejší jiné nejmenované ZŠ z důvodu nespokojenosti 

s bývalou školou. 
Snad již po týdnu navštěvování 2. ZŠ mé dceři zachránili život. Dceři bylo nevolno a paní učitelka mě ihned 

informovala do zaměstnání, ať si pro dceru přijdu. V tu chvíli jsem netušila, o jak vážnou situaci jde, a poslala 
jsem pro ni moji babičku. Jelikož dcera pomalu omdlévala, tak ji i s babičkou odvezli autem domů. 

Dcera do půl hodiny odjela do nemocnice, ve které tentýž den prodělala operaci slepého střeva. 
Po nástupu zpět do školy se Elišce kantoři s velkou péčí a trpělivostí věnovali. Nejen jí, ale všem dětem.  

V bývalé třídě bylo okolo třiceti dětí a jedna paní asistentka na několik žáků. Zde má Eliška pouze 16 spolužáků 
a jednu asistentku, v čemž je velmi poznat rozdíl. Jedním slovem bych řekla rodinná škola se zájmem o dětí 
a profesionálové, kteří dětem rozumí. Eliška si zlepšila známky hned o stupeň ve 2 předmětech, což bylo na 
předchozí škole nemožné. 

Do bývalé školy chodila s pláčem, a i když já viděla pokrok po domácí přípravě, na známkách bez efektu. 
Tady má 3x do týdne doučování - z toho 1x čtenářský kroužek - 2. ZŠ je jediná škola v Holešově, která tento 
kroužek provozuje. Abych řekla jedním slovem - není škola jako škola, kantor jako kantor... 

Škole ještě jednou velký dík a jsem moc ráda, že jsem tohle rozhodnutí učinila, nelituji toho. To mi věřte, 
že jsem tohle rozhodnutí rozmýšlela velmi dlouho, zda to bude pro Elišku vhodné v ,,rozjetém“ roce tento krok 
udělat či ne. Byla to jako sázka do loterie a za mě mohu říci, že jsme vyhráli!!! :)  

Monika Pasečná
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Ke 130. výročí založení
Spolku katolických tovaryšů

spolku zpočátku uváděli svá představení v místnostech 
tehdejší Občanské záložny na náměstí a poté nedlouho 
vystupovali v  místnostech hostince svého spolkového 
domu „Na špici“. Tehdejší ochotníci hráli s  opravdovým 
zápalem, a  to především hry s  vlasteneckou tendencí, 
které přispívaly k národnímu sebeuvědomování českého 
obyvatelstva (národnostní boje s  německou menšinou 
byly v té době v Holešově stále aktuální). Úroveň diva-
delních představení se výrazně zvýšila poté, kdy  začali 
hrát v  nově přistavěném sálu se stálým jevištěm (od 
r. 1893). Na stálém jevišti se tovaryšský soubor mohl 
odvážit na divadelní hry herecky i výtvarně náročnější. 
Záznamy hovoří např. o Tylových hrách „Bruncvík , kníže 
české“ a „Spanilá Savojanka“, Kunstově hře „12. srpen 
1881, čili, na oltář vlasti“, Jankeho hře „Jaroslav, vítěz 
nad Tatary“, Kotzebueho hře „Hrabě Beňovský“, Mahe-
nově „Jánošíku“, Raupachově hře „Mlynář a jeho dítě“ aj. 
Tovaryši měli ve zvláštní oblibě zejména komedie a hry 
se zpěvy, ale ve svém repertoáru měli i hry vážné. Troufli 
si dokonce na uvedení opery Viléma Blodka „V  studni“ 
(1892).

   Jako  režiséři divadelního souboru Katolických to-
varyšů se vedle P. Jana Hikla uplatnili také Fr. Friedrich, 
C. Veselý a  J. Kühn. Členové tovaryšského divadelního 
odboru pocházeli zejména z  řad dělníků, řemeslníků 
a  malých živnostníků. Z  herců se ve vzpomínkách pa-
mětníků objevují jména bratrů Pavelkových, Chmela-
řových a Hallových, dále F. Bartka, J. Gogely, Hajny, Ha-
náka, Heislera, Pastrnka, Teplíčka, J. Doležela, Hanáka, 
Hluštíka, Kaněčky, Lenocha, Lukáše, Nesvadby, Nováka, 
Polácha, Svačiny, z žen pak  Chytilové, Končákové, Janov-
ské, Pastrnkové, Světlíkové, Šeré, Teplíčkové a dalších.

V  domě „Na špici“ ovšem provozovali ochotnické 
divadlo nejen katoličtí tovaryši, ale také např. Diva-
delní kroužek učňů a  tovaryšů Klabussayovy tiskárny, 
dramatický odbor dělnického sdružení pracujícího lidu 
Pokrok, divadelní odbor spolku Sokol, Katolický spolek 
a  další. Před postavením sokolovny (1906) si zde zřídil 
Sokol svoji tělocvičnu, pořádal šibřinky a  rozvíjel další 
spolkovou činnost. 

   V roce 1910 se Spolek katolických tovaryšů spo-
jil s  mladším vzdělávacím spolkem Hostýn, založeným 
advokátem dr. Františkem Rauscherem; oba spojené 
spolky převzaly pod novým názvem Katolický spolek 
Sušil úkoly obou spolků mateřských. Aby mohl nový 
spolek dále rozvíjet své aktivity, vystavěl ve středu měs-
ta na náměstí č. 62/135 (dnes 62/22) v roce 1912 podle 
projektu architekta V. Hrdličky velký spolkový dům, hotel 
„Central“ (dnes kino Svět) s  tehdy nejpěknějším sálem 
v  Holešově. Zásluhou Sušila tak dostal Holešov  další 
stálou scénu s divadelním sálem, jevištěm, spolkovými 
místnostmi a restaurací. Tento dům se stal po přistavění 
bočního křídla ve dvoře, upraveného v tělocvičnu (orlov-
nu), střediskem všech katolických kulturně vzdělávacích 
organizací i hospodářských podniků.

Ing. František Rafaja, Vlastivědný kroužek Holešov

Do historie českého kulturně společenského a poz-
ději i  tělovýchovného života v  Holešově se výrazně 
zapsal Spolek katolických tovaryšů, který patřil ve 2. 
polovině 19. století k nejstarším tovaryšským sdružením 
v  českých zemích. Založil jej v  roce 1887 tehdejší mla-
dý holešovský kaplan P. Jan Hikl (1860-1944), který byl 
na první valné hromadě spolku konané dne 13. 2.1887 
zvolen jeho předsedou. Současně působil jako duchov-
ní rádce spolku a  dlouholetý režisér jeho divadelních 
ochotníků. Podnětem k  založení spolku bylo hnutí ně-
meckého sociálního reformátora Adolfa Kolpinga, které 
usilovalo o  systematické vzdělání a  zdravý růst učňů 
a   mladých řemeslníků (tovaryšů) a  jejich zapojení do 
sociálně prospěšné a  společenské činnosti. Holešovské 
sdružení si ve svých stanovách vytklo poskytovat svým 
členům řadu aktivit v  sociální, charitativní, kulturní 
a vzdělávací oblasti. 

Na podzim 1890 zakoupil P. Hikl od spolumajite-
lů Františka Pokorného a  Tomáše Kvasničky  na konci 
Plačkova dům s  hostincem „Na špici“ č. 18/144 (dnes 
598/59). V  roce 1892 jej převedl na tovaryšský spolek 
a nechal k němu přistavět boční křídlo s velkým sálem 
s jevištěm a galerií podle návrhu Vladimíra Fischera. Pro 
holešovské ochotnické divadlo to byl čin velkého význa-
mu, neboť tím dostali divadelní ochotníci v  Holešově 
první stálé jeviště vůbec. Přestavěný dům se pak stal po 
řadu let jediným kulturním střediskem českého obyva-
telstva v Holešově, kam se soustřeďovala velká část kul-
turních podniků a zábav ve městě, a to navzdory tomu, 
že Plačkov tehdy ještě ležel na periferii města na okraji 
polí a pastvin, které se táhly odtud až k Martinicím. Kro-
mě divadelních představení, koncertů, přednášek, od-
borného vzdělávání, debatních setkání, tanečních zábav 
a zahradních slavností půjčoval spolek knížky a časopisy 
zájemcům do čítárny spolkové knihovny. Později  zřídil 
tělocvičný odbor, který zavedl pravidelná cvičení v nově 
přistavěném sále a  na zahradě domu, kde bylo možno 
záhy konat i  veřejná tělovýchovná vystoupení. V  roce 
1908 přijal název Tělocvičný odbor Orel a po vzniku ce-
lonárodní  organizace Orel se k ní připojil.

Roku 1893 odešel P. Hikl na faru v Kostelci u Holešo-
va, ale nadále zůstal vůdčí osobností holešovského tova-
ryšského sdružení: někdy i několikrát týdně zajížděl do 
Holešova na různé spolkové akce, nejčastěji na divadelní 
zkoušky. Když pak byl v r. 1908 zvolen holešovským dě-
kanem a vrátil se do Holešova, s velkým nasazením dále 
rozvíjel činnost spolku. Jako velký divadelní nadšenec 
vedl tovaryšské ochotníky k  výborným jevištním výko-
nům,  které jim získaly jak popularitu, tak i přízeň místní-
ho publika. Jejich představení byla diváky hojně navště-
vována a  podporována. Podle dostupných záznamů se 
holešovská veřejnost mohla s  těmito ochotníky poprvé 
setkat už při doprovodném programu slavnostního ote-
vření spolku konaného dne 8. 9. 1887. Vystoupili při  od-
poledním výletu na střelnici a předvedli divákům něko-
lik komických výstupů. Divadelní ochotníci tovaryšského 

Noční vzpomínkový 
pochod Clay-Eva letos 
počtrnácté

Dubnový čas okolo 13. dubna je již tradičně věnován noč-
nímu vzpomínkovému pochodu Clay-Eva. Letos pochod vyšel 
na podvečer a noc z pátka na sobotu 21. a 22. dubna. Pochod 
je veden ve stopách výsadkové paraskupiny Clay-Eva, která se 
stala jedním z nejúspěšnějších výsadkových desantů, které 
byly na území Protektorátu Čechy a Morava na konci druhé 
světové války vysazeny. Pochod je přibližné veden v trase, kte-
rou členové této mimořádně úspěšné paraskupiny museli ab-
solvovat od svého seskoku v Hostišové až po navázání kontaktu 
na jedné z přijímacích adres v Bystřici pod Hostýnem, odkud 
rozvinuli svou pozoruhodnou odbojovou činnost. Společnými 
pořadateli jsou od pátého ročníku v roce 2008 společně se 
Skauty z Holešova obec Hostišová a spolek Horizont Hostišová. 
Svou záštitu nad letošním ročníkem přijal hejtman Zlínského 
kraje Jiří Čunek, který pochod podpořil i finančně. Za finanční 
podporu děkujeme i městu Holešov.

Vzpomínkový ceremoniál byl zahájen seskokem pří-
slušníků 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka  
z Prostějova. Nad Hostišovou přiletěli ve vrtulníku Mi-171š 
a postupně jich výsadek provedlo patnáct. Hudební část 
programu provedli dva členové známé skupiny Epydemye, 
kteří přijeli na pochod a skutečně si jej i prošli. U pomníku 
zahráli své dvě skladby z úspěšného CD Kotlina, které je in-
spirováno právě příběhy z československé historie. Letošní 
ročník se nesl v duchu připomenutí spolupracovníků skupiny 
ze Vsetínska. Proto pořadatelé přivítali paní Ing. Zdeňku Ve-
selou, dceru továrníka Josefa Sousedíka ze Vsetína. Její otec 
byl nejen významný vynálezce, podnikatel a starosta Vsetí-
na, ale zejména mimořádně schopný organizátor odboje, 
včetně paraskupiny Clay-Eva. Pro svou odbojovou činnost byl 
několikrát zatčen a během výslechu gestapem 15. prosince 
1944 zastřelen. V roce 2015 mu byl vytvořen náhrobek na 
Valašském Slavíně v Dřevěném městečku Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a minulý rok obdržel vý-
znamné státní vyznamenání - Medaili Za hrdinství. 

Mezi nejvzácnější osobnosti při zahájení pochodu se 
opakovaně řadí zejména rodinní příslušníci legendárních vý-
sadkářů. Na pochod z USA letos dorazil Antonín Bartoš, syn 
velitele skupiny. Z Malé Skály přijel syn radisty skupiny Čest-
mír Šikola ml.. Z rodiny šifranta skupiny přijel Jan Štokman 
z Buchlovic, synovec Jiřího Štokmana. Z oficiálních delegací 
pochod podpořili zástupci obce Malá Skála a členové mnoha 
spolků a klubů.

Krátká trasa pochodu vedoucí z Hostišové do Rackové, 
dříve symbolická, byla letos oficiálně přejmenována a nyní 
nese jméno hostišovského občana, kameníka Jiřího Karlíka, 
který loni tragicky zemřel a který byl nejen duchovním, ale  
i fyzickým tvůrcem památníku v Hostišové. 

Zahájení a pochod proběhl bez komplikací. Na start se 
postavilo celkem 152 účastníků. Nejdelší trasu z Hostišové do 
Bystřice šlo 82 lidí, trasu z Rackové do Bystřice si zvolilo 55 
osob a krátkou trasu Jiřího Karlíka si užilo 15 pochodujících.

Nočního vzpomínkový pochod Clay-Eva není závod  
a také nemá vítězů, protože vítězem je každý, kdo se na start 
postaví a jde ve stopách skupiny. Pochod Clay-Eva si za dobu 
své čtrnáctileté existence získal množství příznivců. Díky této 
široké obci fanoušků a podporovatelů žije jméno paraskupi-
ny a s ním i její neuvěřitelný příběh.

Za pořadatele pochodu Junák – český skaut, středisko Holešov
Ondřej Machálek
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Holešovští atleti zaznamenali raketový start do sezóny

O konečném výsledku tohoto snažení budou naši příz-
nivci včas informováni.

Celý květen je doslova našlapaný závody, kterých 
se holešovští atleti budou účastnit – soutěže družstev 
mladšího a staršího žactva, soutěže družstev dorostu  
a juniorů a letos poprvé je klub přihlášen do soutěže 2. 
atletické ligy dospělých. Startů v ní klub využije přede-
vším jako kvalitního závodění pro své mládežnické od-

chovance. Ze soutěží jednotlivců se pak jedná o Mistrov-
ství Moravy žactva ve vícebojích a Mistrovství republiky 
všech věkových kategorií ve vícebojích. Na těchto závo-
dech bude mít Atletika Holešov své zástupce a, jak napo-
věděly jejich výkony, rozhodně si tam nepojedou jen pro 
účast... Podrobné výsledky absolvovaných závodů jsou  
k dohledání na webových stránkách klubu.

Jakub Hřib, trenér klubu

Přelom dubna a května se v atletickém prostředí 
nesl v duchu zahájení závodní sezony. Mládežničtí svě-
řenci Atletiky Holešov absolvovali kvalitní jarní trénin-
kovou přípravu zakončenou pětidenním soustředěním, 
a ta již na samotném začátku sezony přináší své ovoce. 
Prvním závodem byl 25. dubna v Uherském Hradišti 
pořádaný krajský přebor staršího žactva, na kterém 
sedmičlenná výprava Holešováků dokázala vybojovat 
sedm medailí - z toho 1 zlatou, 2 stříbrné a 4 bronzové. 
O den později se na stejném místě konal krajský přebor 
mladšího žactva. Z něj si Atletika Holešov přivezla 3 titu-
ly krajských přeborníků. Své první letošní starty si odbyli 
i závodníci dorosteneckého a juniorského věku.

Co je po sportovní stránce to vůbec nejcennější, je 
skutečnost, že většina startujících si na těchto závodech 
vytvořila osobní rekordy, z nichž mnohé byly velmi vý-
razné, až nečekané. Kromě boje o medaile a nová osobní 
maxima je začátek sezony spjat s výběrem do krajského 
výběru na Letní olympiádu dětí a mládeže. Tato soutěž 
je pořádána jednou za dva roky a je největší sportovní 
akcí na našem území pro kategorie mladšího a staršího 
žactva. Letos proběhne pod pořadatelskou hlavičkou 
Jihomoravského kraje. Několik členů Atletiky Holešov 
má reálnou šanci se do krajského výběru nominovat.  

První World Cup - Zlínské F3K 2017 pořádané pod 
záštitou starosty města Holešov Mgr. Rudolfa Seiferta, je 
úspěšně za námi. Na modelářském letišti LMK Čmelák 
Holešov se sešlo úctyhodných 45 pilotů kategorie F3K ze 
sedmi zemí. Již od prvních kol vzduch ukazoval, že létání 
nebude jednoduché. Což bylo jen dobře, aspoň mohli 
všichni soutěžící ukázat, co v nich je a přihlížející zas 
mohli poznat krásu této kategorie. 

K dění na ploše. Na sobotu bylo naplánováno 8 kol, 
na neděli 4 kola, všechna se podařilo úspěšně odlétat. 
Bylo vybráno celkem deset různých úloh. Jde vždy o to, 
že pilot musí plnit časové úlohy. Například jedna z úloh 
je, že se musí letět 1, 2, 3 a 4 minuty v libovolném pořadí. 
Podmínkou je, že po naletení času musí přistát a znovu 
odstartovat. Snaha pilota je, aby v 10ti minutovém leto-
vém okně vydržel ve vzduchu co nejdéle. A můžu Vám 
říct, že ne vždy je to jednoduché. Nejde jen o vzduch, 
který se během kola mění a v němž se dá najít termika, 

ale jde i o psychickou odolnost pilota si s takovými pod-
mínkami poradit. Další „drobnost“, která na klidu nepři-
dá, je dalších 9 pilotů snažících se o co nejúspěšnější let. 
I pro nás platí: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 

Po spočítání všech výsledků se s podmínkami nejlé-
pe srovnali za juniory:

1. Paul Stark - Německo
2. Lukáš Kmoníček - Česká republika
3. Viktor Capan - Chorvatsko
senioři
1. Bernhard Flixeder - Německo
2. Ondřej Rezler - Česká republika
3. Harald Helm - Rakousko
Věřím, že tímto prvním ročníkem světového poháru 

World Cupu jsme založili tradici. Všichni soutěžící odjíž-
děli nadšeni a přislíbili účast v dalším roce.

Za fotku děkuji Izabele Krawczyk. 
Marcel Králík

Pozitivní skóre thaiboxerů 
na Eurolize Muay Thai
29. dubna hostil slovenský Trenčín třetí kolo amatérské 
Euroligy Muay Thai. Holešovský thaibox reprezentovali 
čtyři závodníci. V prvním zápase se bohužel Přemyslu Da-
ďovi nepodařilo vyzrát na svého soupeře z oddílu Bangra-
jan Bratislava, ale aspoň jsme si rozebrali, na čem máme 
zapracovat do budoucna, a každý ostrý zápas je cennou 
zkušeností. Naši úvodní prohru odčinil hned náš další 
zástupce Jan Šopík, který svého soka z Combat Gymu 
předčil hlavně zásahy koleny, a vyhrává na body. Další  
z našich, Daniel Beseda, narazil taktéž na závodníka Com-
bat Gymu. Danovi se ve druhém kole povedlo umístit tak 
přesný kop na stehno, že soupeř zápas vzdává. Posledním 
z našich byl Ondřej Vašíček. Jeho soupeř z klubu Piahan 
velmi dobře boxoval. Ondřejovou odpovědí bylo chytání 
soupeře do klinče, kde rozdával zásahy koleny a lokty. 
Soupeř byl v průběhu zápasu jednou počítaný a Ondřej 
vítězí na body. Celkové skóre na zápasy je tedy 3:1 ve pro-
spěch Holešova!  Mgr. Petr Osokin, trenér

World cup F3K Holešov
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Holešov – V měsíci březnu a dubnu proběhly dva 
judistické turnaje v Uherském Brodě a Uherském Hradiš-
ti. Dne 18. 3. 2017 se v Uh. Brodě konal Lízátkový turnaj 
pro začínající judisty a současně turnaj družstev mlad-
ších žáků. Obou těchto soutěží se zúčastnili i judisté SKP 
Holešov. Naši noví závodníci - Monika a Alenka  Jindro-
vá, Sofie Černá, Filip Malota a Jonáš Klabal - se turnaje 
začátečníků zúčastnili s plným  nasazením a všichni si 
dovezli cenný kov - Monika, Alča, Sofie a Jonáš bronzová 
medaile, Filip stříbrná medaile. Do turnaje družstev ml. 
žáků jsme opět jako v minulém roce postavili družstvo, 
a to ve složení - David Zapletal, Dominik Nedbal, Jakub 
Hanák, Radim Hudeček, Lukáš Adamuška a Roman Hu-
deček (+ jedna váha byla doplněna závodníkem z klubu 
Hranice. Turnaje se účastnilo celkem 10 družstev a našim 
klukům se podařilo vybojovat krásné třetí místo, tudíž 
stejně jak v uplynulých dvou letech na tomto turnaji ob-
sadili medailovou příčku.

Závodní tažení na Slovácku pokračovalo 8. 4. 2017, 
kdy v Uherském Hradišti proběhl  Velikonoční judo cup 
pro mláďata a starší žáky a Krajský přebor mladších žáků 
(zde ml. žáci sbírají potřebné body pro účast na Přeboru 

Holešovské holky - FK Nové Sady 7:1 (3:0)

děným výkonem a dobrým  vybíháním několikrát zabrá-
nila hostům ve skórování. Voždová, zejména ve druhé 
půli, podala velmi dobrý výkon. Na Tiefenbachové byla 
zpočátku patrná nervozita, po drobných chybách však 
postupně získala na jistotě  a nepouštěla  útočnice hostí 
do šancí. Se zraněním hrající Nela Ševčíková s přehledem 
kontrolovala hru zadní řady, tentokrát se nepouštěla do 
podpory útoku. Randuchová odvedla dobrý soustředěný 
výkon a na hostující hráčky platila tvrdostí a včasným 
pohybem k míči. Homolová naběhala nejvíce kilometrů, 
ale její hře tentokrát chybělo více klidu a lepší komuni-
kace se spoluhráčkami. Snad nejlepší výkony za dobu 
působení v celku předvedly obě střední hráčky Kocurko-
vá s Kuchařovou, které nejenže nepustily záložnice hos-
tů do hry, ale dokázaly zdárně rozvíjet útočnou činnost 
domácích. Jen v koncovce jim pak chybělo více sil. Zápas 

se příliš nevyvedl Mikešové, která nastoupila po dlouhé 
přestávce, a byl na ní vidět herní výpadek. Konečně uká-
zala, co v ní je, Rýdlová, která nejenže si připsala hatrick, 
ale příkladně pracovala pro tým. Šilhárová si s tvrdou 
až záludnou hrou soupeřek dokázala poradit, když po 
přestávce splnila úlohu střelkyně a připsala si do tabulky 
další tři branky. Střídající Jurčíková na levé záloze uká-
zala dobré momenty, ale těžký zápas byl zatím nad její 
fyzické síly. Podobně na tom byla i Sklenaříková, která se 
dokázala dostávat k míči v šestnástce soupeře, ale pro-
hrávala souboje slabším fyzickým fondem. Škrabalová 
se zraněním šla v závěru jen zkusit atmosféru vítězného 
zápasu. Vítězství domácích bylo zasloužené, porážka 
hostí byla pro ně tvrdým rozčarováním. 

Slavomír Bednář

Sestava: Petra Ševčíková - Voždová, Tiefanbachová, 
Nela Ševčíková, Randuchová - Homolová, Kocurková, 
Kuchařová, Mikešová, Rýdlová a Šilhárová. Do hry ještě 
zasáhly Jurčíková, Sklenaříková a Škrabalová.

Branky: Rýdlová 3, Šilhárová 3, Kuchařová.
Na zápas domácích s vedoucím celkem tabulky 

se přišla podívat slušná divácká návštěva. Příznivci 
domácího celku odcházeli po utkání spokojeni nejen  
s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Zápas začal lépe 
hostující celek,  který využil zaraženého vstupu domá-
cích a vypracoval si tři brejkové situace, které však ne-
dokázal proměnit. Po čtrvthodině se domácí celek plně 
zkoncentroval na plnění úkolů, ovládl střed pole a začal 
se tlačit do koncovky. Obětavě hrající obrana hostí ale 
dokázala střelecké pokusy domácích úspěšně blokovat, 
a tak do 30. minuty se měnil jen počet rohových kopů. 
V 32. minutě po dobré kombinaci Homolové s Rýdlovou 
skončila tvrdá rána Rýdlové konečně v síti Nových Sadů. 
O dvě minuty později si opět Rýdlová pohrála se třemi 
obránkyněmi hostí a nedala brankářce šanci 2:0. Do 
přestávky se prosadila ještě Kuchařová, jejíž tvrdá rána 
po teči skončila potřetí v síti. Po přestávce tempo hry 
opadlo, domácí celek nikam nespěchal a hostující celek 
se nedokázal dostat do kombinační hry. Opět po dvaceti 
minutách domácí přitlačili a výsledkem byly dvě branky 
kapitánky Šilhárové, v 69. a 74. minutě, skóre 5:0. Hosté 
pak po chybě domácích snížili, v 76. minutě, na 1:5. No-
vosadské hráčky vrhly všechny síly do útoku, čehož ale 
domácí dokázali znovu využít ke vstřelení dalších dvou 
branek – v 84. minutě na 6:1 zvýšila Šilhárová, v 87. 
minutě na druhý hatrick dosáhla i Rýdlová a stanovila 
konečnou podobu výsledku na 7:1.

Svůj první mistrovský zápas v brance domácích od-
chytala Petra Ševčíková. Velmi mile překvapila soustře-

Holešovští judisté bodovali na Slovácku

ČR).  Z našeho oddílu se turnaje zúčastnilo rekordních 18 
mladých judistů. Z tohoto počtu se nám podařilo získat 
taktéž krásný počet medailí – celkem 3 zlaté, 3 stříbrné 
a 6 bronzových medailí. Detailně – v kategorii mláďat 
Jakub Bárta 1. místo, Jonáš Klabal 2. místo, 3. místa Mo-
nika Jindrová, Sofie Černá, Filip Malota a Lukáš Gabrhel.

V kategorii ml. žáků – bodovaný krajský přebor – ve 
váze do 38 kg Jakub Hanák a David Dvorník shodně 1. 
místo (pro nás velice zajímavý výsledek), Roman Hude-
ček v náročné kategorii + 60 kg krásné druhé místo. Tě-

mito výsledky si uvedení mladší žáci připsali opět nějaké 
body do postupu na Přebor ČR. 

V kategorii starších žáků si stříbrnou medaili přivezl 
David Juráň v kat. do 66 kg a Petr Bárta v kategorii do 50 
kg bronzovou medaili.

Doufáme, že se našim judistům bude i nadále dařit 
a že zejména mladší žáci získají v průběhu roku potřebný 
počet bodů, aby náš klub opět někdo reprezentoval na 
Přeborech a mistrovství ČR, držte nám tedy palce!

Jiří Hrbáč
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vem v cíli Jan Jobánek, nyní již trojnásobný vítěz Rohá-
lovské padesátky, který se i letos chystá na obra Drásala. 
Stříbrnou příčku vybojoval Pavel Žák z Morkovic se ztrá-
tou tři minuty a třiadvacet sekund. Třetí místo obsadil Jiří 
Hradil ze Zlína, čtvrtý skončil „místní“ Radek Šíbl.

Mezi ženami dominovala Martina Tichovská z USK 
Praha, jež brala prvenství za čas 2:18:12. Druhá byla So-
fie Joannidu (2:26:59) a bronzová Jana Bednaříková ze 
zlínského týmu.

Cíl 8. ročníku proťalo 469 závodníků hlavního 
závodu. Dopoledních dětských závodů se zúčastnilo  

141 kluků a holek, kteří zaslouží velký obdiv za své výko-
ny v těžkých podmínkách.

Během letošní Rohálovské padesátky proběhla 
sbírka pro Matýska, který statečně bojuje s Guillainův-
-Barrého syndromem. Díky účastníkům a návštěvníkům 
Rohálovky mohli Vesani Matýskovi v týdnu po závodě 
předat 46 000 korun! 

„Po setkání s Matýskem jsem si jist, že ten syndrom 
pře(d)jede a ukáže mu záda,“ hodnotil milou návštěvu 
hlavní pořadatel Martin Koplík.

(tz)

Extrémní Rohálovská 
padesátka 2017

Pořadatelé Rohálovské padesátky 
zřejmě poctivě přemlouvali poča-
sí a několikadenní déšť v sobotu 
29. 4. vystřídal polojasný den. 
Srážky ale proměnily Rohálovskou 
padesátku v extrémní závod.

Na trati, která vede z Prusinovic do Pacetluk, Karlo-
vic, Líšné, Dobrotic, Holešova a Tučap, byl snad jediným 
suchým místem asfaltový úvodní okruh zakončený rych-
lostní prémií. Po projetí pelotonu obcí začal naplňovat 
roli favorita brněnský Jan Jobánek, kterému bahno ne-
vadí, a tak postupně začal budovat svůj náskok. Závod 
byl zábavný a každý účastník se musel držet ve střehu. 
Opět se potvrdilo pravidlo „čím horší trať, tím méně úra-
zů“. Byť nemá „Rohálovka“ nejvyšší převýšení (950 m), 
na trati je se stále na co těšit. Atrakcí je brod potoku Lí-
šenka s bouřlivou kulisou a zdravou zlomyslností přihlí-
žejících, vesanská rokle, která připojila do závodu prvky 
horolezectví, a letos zejména brod Rusavy pod Holajkou. 
Rusava zvýšeným průtokem na úrovni prvního stupně 
povodňové aktivity pobavila diváky a jindy klidná říčka 
poprvé zůstala nepřekonána v cyklistickém sedle.

Při průjezdu holešovské části bylo již rozhodnuto  
o předních umístěních. Do cíle v Prusinovicích jako první 
přijel Jan Jobánek v čase 1:59:56. Je těžké pochopit, jak 
lze ujet 50 km v těchto podmínkách průměrnou rychlostí 
25 km/hod. ,,Dneska jsem se nenudil,“ prohodil s úsmě-

SPORT
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V sobotu 6. května zaplnilo náměstí a okolí kostela 
okolo tří set naleštěných strojů. Motorkáři - Býkeři MO-
RAVIAN BIKERS CLUB Holešov uspořádali už tradiční jarní 
vyjížďku. Holešovský děkan P. Walczak jim v pravé pole-
dne požehnal, popřál bezpečnou jízdu, motory zaburá-
cely a přítomní mohli vidět stroje v akci. Nejprve okruh 
městem a pak další trasa do Lechotic a přes průmyslovou 
zónu nazpět k Holešovu do Žop. 

Tradičně je akce propojena s pomocí potřebným. 
Obsah letošní kasičky byl věnován na kompenzační 
pomůcky a zdravotnický materiál pro Michalku Lání-
kovou.  

MM

Vítání jara v Mateřské škole Radost

OBRAZEM  

Žehnání motorkářům

Vítání jara a otvírání zahrady v Mateřské škole Radost v Grohově ulici v Holešově se podařilo uskutečnit i přes různé záludnosti počasí. Nakonec sluníčko přece jen svítilo 
a děkujeme touto cestou všem, kteří nám s uskutečněním akce pomohli. Rodičům našich dětí a žákyním 2.ZŠ v Holešově.
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Foto | Jana Rohanová

Osobnosti města Holešova 

Blahoslav Novák Vlasta Čablová Holešovští debrujáři 

Ignác Foukal SFK ELKO Holešov Daniel Kolář 

Nikola Příleská David Kratochvíla Josef Svátek - in memoriam 

Jarmila Pokorná 
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Přijmeme ihned 
stolaře do výroby
Do našeho výrobního závodu HANÁK NÁBYTEK, a.s. 

v Popůvkách u Kojetína hledáme schopné a manuálně 

zručné stolaře pro výrobu interiérového nábytku a dveří. 

Požadujeme:

•	 vyučení v oboru

•	 3 roky praxe

•	 spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost 

•	 manuální zručnost

Životopisy zasílejte na adresu k.kralickova@hanak-nabytek.cz

nebo volejte sekretariát, paní Králíčková, tel. 581 250 411.

VYNIKAJÍCÍ

PLATOVÉ

PODMÍNKY

Kulturní servis
1. června Slavné vily Polska a Slovenska
do 30. září Otevřené brány 
do 1. října  Živá exotická zvířata a malý mořský svět
2. června  Vystoupení tanečního oddělení žáků ZUŠ
2. června Výstava sdružení českých grafiků Hollar
3. červen Prohlídka kaple Sv. Kříže
3. červen Přílepský békal
9. června  Noc kostelů
9. června  Zámecká pětka
9. června  Andy Warhol - I´m O. K.
16. června  Holešovská regata 
30. června  Letní iluze
30. 6. - 30. 9. Slavní tvůrci moderní architektury Zlína
 a Zlínského kraje

I TY MŮŽEŠ BÝT 
KMOTREM!

Společnost KMOTR – Masna Kroměříž a. s.
přijme zaměstnance na HPP

NABÍZÍME TYTO POZICE

•  Dělník do expedice: 
balení a etiketování výrobků

• Dělník do výroby

• Prodavač/ka do mobilní prodejny

•  Strojník obsluhy chlazení

• Obsluha krájecí linky

• Provozní elektroúdržbář

• Řidič skupiny C, C+E

•  KMOTR – Masna Kroměříž a. s. 
Hulínská 2286/28 
767 01 Kroměříž

• zamestnani@kmotr.cz

•  volejte na tel. 573 500 618  
kontakt. osoba p. Bradová

KONTAKTNÍ INFORMACE

Získej stabilní práci u významného producenta 
 trvanlivých salámů v České republice! 

Více informací na www.kmotr.cz


