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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Jaké byly Dny města Holešova?
K zápisu dorazilo více než 160 dětí

Návštěva partnerského města Desinić
Na oslavy dnů svatého Jiří se do partnerského města Desinić vypravila o předposledním dubnovém víkendu delegace z Holešova. S dobrou náladou se tak v autobuse sešli zástupci města v čele se starostou Rudolfem Seifertem a děkanem Jerzy
Walczakem, holešovští fotbalisté, kurovický Green regiment v čele s Martinem Malinou a starostkou Kurovic Lenkou Koutnou a holešovské mažoretky. Přátelské setkání
v chorvatském Desinići mělo svůj smysl. Jednak se upevnily vzájemné vztahy, které
jsou opravdu velmi srdečné, zároveň tak byla znovu obdělána půda pro další spolupráci. Všem zúčastněným patří velký díky za důstojnou reprezentaci města Holešova.
foto a text Hana Helsnerová

V krásných dobových kostýmech budil Green regiment velkou pozornost obyvatel
a těšil se tak velkému zájmu i společnému focení s dětmi i dospělými.

Starosta města Holešova převzal z rukou starosty Desiniće plaketu a zároveň předal
dárek k výročí založení obce Desinić.

Řady našeho týmu doplnil také starosta Rudolf Seifert společně s děkanem Jerzym
Walczakem. Tato silná sestava bojovala za čest našeho města, fotbalisté se za bouřlivého skandování rvali jako lvi a dlouho odolávali za nerozhodného stavu 2:2.

Svůj dárek – svíci se sv. Jiřím – předal farnosti také náš děkan Jerzy Walczak.
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Naše mažoretky Arabelky Holešov velice řádně reprezentovaly a dokázaly své umění
a preciznost jak u slavnostního defilé, tak i při vystoupení. Za svůj skvělý výkon sklidily
zasloužený obrovský potlesk.

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Jarní dny přicházejí s nadějí, ale i s komplikacemi…
Vážení Holešováci, milí čtenáři,
po dlouhé zimě a výkyvech počasí nám přinesly
dubnové a májové dny jistě nemálo optimismu a naděje.
I deštíky posledních dnů snad zažehnaly obavy o úrodu
či vodní zdroje. Ale skutečnost, že se podnebí mění a je
třeba ochraňovat přirozený přírodní ráz, uvedené jen potvrzuje. Je dobré si uvědomit, že: „Hřích není to, když se
zapomenu pomodlit před jídlem, hřích je to, když se před
jídlem na chvíli, na vteřinku nezastavím, neotevřu oči
a nepoděkuji za nádheru života, za přátelství, za vzduch,
za vodu a za jídlo, které podobně jako ptáci v povětří
dostávám, za křišťálově čisté dny života“. (M. Vácha).
Naplno se rozeběhl rok 2018, který je v Holešově poznamenán především řadou velmi významných investic.
Ty nejsou nahodile zahájeny, ale jedná se o dlouhodobý
proces příprav a práce mnoha aktivních lidí. To, že dnešní doba není jednoduchá a je třeba na různých úrovních
různá rozhodnutí, dokazuje nejen dění v parlamentu,
ale i v jiných oblastech. A to i u nás ve městě. Spousta věcí
se děje podle toho, kdo k nim a jak a s jakými úmysly přistupuje. Myslím, že většina z nás ničeho nenabyla lehce
a každá věc stojí tvrdou práci a čas. A odvahu vzít na sebe
odpovědnost. Nehledejme za každou cenu lehké cesty.
Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá daleko dojít...
INVESTICE V PLNÉM PROUDU
Příprava rekonstrukce autobusového nádraží
i vybudování nové křižovatky u gymnázia byl dlouhodobý proces a můžeme konstatovat, že práce probíhají
přibližně dle harmonogramu. Při opravě nádraží se ale
objevily významné nejasnosti a chyby se zakreslením
a funkčností stávajícího odkanalizování a z toho důvodu
bylo třeba odvodnění znovu navrhnout, zpracovat projekt, dohodnout s VaKem a nyní realizovat. Tím se možná zdálo, že stavba vázne. Ale nyní se opět plně rozbíhá.
Také výtky, že kdyby se pracovalo přes víkendy a noci,
tak by se stavba uspíšila, není zcela objektivní, protože
se zadáním stavby a podepsáním smluv souvisí i výroba
konstrukcí zastřešení a dalších prvků. Tedy, když společnost, která provádí zemní práce, stavbu uspíší, rozhodně
tím neovlivní navazující součásti stavby. Technologické
postupy nejsou mnoho ovlivnitelné a mají své termíny.
Je nutno i nyní připomenout, že přechodné autobusové zastávky jsou provizorní. Je tedy třeba především
dbát na bezpečnost. Ale na druhou stranu si dovoluji za
město a realizátory stavebních prací všem účastníkům
provozu za trpělivost a pochopení poděkovat. Stavba je
skutečně budována pro občany města a regionu a pro
budoucnost.
Kruhová křižovatka u gymnázia je již těsně před realizací a zřejmě bude zahájena 4. června. Je ale možné,
že některé přípravné práce proběhnou i dříve. Na stavbě
se budou podílet dva hlavní investoři – město Holešov
a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Součástí
je i oprava vodovodu (VaK). Hlavním dodavatel prací
pro město i ŘSZK je společnost STRABAG. Ta uspěla

ve výběrových řízeních pro oba subjekty a je výhodou,
že obnovuje i autobusové nádraží. Tím bude možno
stavby efektivně koordinovat.
Se stavbou nové křižovatky souvisí i přemístění sochy prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka.
To proběhlo 15. května jejím odinstalováním, a tím byl
zahájen proces postupného přemístění památníku do
parku v ulici Masarykova. Tento park již prochází náročnou rekonstrukcí i s revitalizací zeleně a socha TGM
bude jeho významnou součástí a dominantou. Na nové
místo bude instalována po přemístění původního soklu
a v čase, který bude příznivý k realizaci kamenických
prací. To znamená, že je třeba suché a teplé podnebí
pro sestavení soklu a instalaci, umístění a zabezpečení
samotné sochy.
Další probíhající významnou stavbou je obnova
stadionu Míru. Ta byla zahájena počátkem května,
okamžitě, jak město i nositel projektu - klub Atletika
Holešov - obdržely rozhodnutí o přidělení dotace. Nejsložitější a nejnáročnější práce by měly proběhnout do
zahájení sezony zámeckého koupaliště. To proto, aby
stavební práce a prašnost zbytečně nezhoršovaly komfort tohoto oblíbeného místa rekreace.
K tomu je třeba podotknout, že TJ Sokol Holešov
dotaci z tohoto programu již obdržela a byla zahájena
oprava sokolovny.
Podobně bude zahájena v závěru května oprava
budovy Gymnázia L. Jaroše. Jedná se především o výměnu oken, spojené práce na zateplení a úprava fasády
a střechy. Z tohoto důvodu bude pohyb pro pěší i motoristy ještě více v lokalitě mezi křižovatkou a nádražím
komplikován.
Proto si dovolím požádat všechny, kteří mohou pro
přejezd či přechod z centra Holešova na Novosady, Kráčiny a do Všetul použít okolní komunikace (Třešňové sady,
Novosady, ul. Přerovská aj.), aby tuto možnost využili.
V rámci bezpečnosti se jedná se především o cyklisty.
DNY MĚSTA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Druhý květnový víkend proběhly tradiční Dny města Holešova. Letos byly opět zaměřeny na partnerskou
spolupráci a představení mnoha aktivit našeho města.
O programu bylo uvedeno mnoho informací a Holešov
se stal i rekordmanem v sestavení české (i československé) vlajky složené z nafukovacích balonků. Nejpodstatnější součástí těchto dnů ale bylo podepsání oficiální
spolupráce s obcí Topoľčianky, městečka, se kterým od
roku 1971 budují a prohlubují spolupráci holešovští dobrovolní hasiči. Tato obec je i jedním z nejvýznamnějších
spojovacích článků mezi Čechy a Slováky v rámci první
republiky i poválečného období. Topoľčiansý zámek byl
letním sídlem T. G. Masaryka a po válce i E. Beneše. Poté
už jeho vývoj šel v duchu doby a stal se rekreačním střediskem odborových svazů. Ale v rámci připomínky 100
let Československa patří k symbolům spolupráce Čechů
a Slováků.

A pro vysvětlení - mezinárodní spolupráce není
samoúčelná a jejím smyslem je deklarovat zájem samosprávy a obyvatel města spolupracovat s regiony našich
sousedů. Tedy umožnit setkávání sportovců, kulturních
a zájmových souborů i dalších aktivit. Díky tomu jsme
schopni se poznávat a díky tomu také předcházet různým vžitým klišé či dokonce animozitám.
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podíleli na
organizaci Dnů města a přispěli k propagaci Holešova
a regionu, i těm, kteří se spolu zasloužili o propagaci
a prohloubení spolupráce s obcí Desinić v Chorvatsku při
jejich slavnostních dnech sv. Jiří – Mažoretky Holešov,
fotbalisté z Holešova („staří pánové“) a zástupci obce
a tvrze z Kurovic). Naše historie i historie oblasti Zagorie
je velmi provázána.
A JEŠTĚ PÁR OSMIČKOVÝCH VÝROČÍ:
* 1878 – město zakoupilo a zbořilo Kroměřížskou
bránu *1888 – městem zakoupena a zbořena Žopská
brána * 1888 – zahájen provoz na železniční trati Kojetín – Bílsko * 1898 – od p. Mlacovského zakoupen
pozemek na zřízení plovárny * 1908 – dokončena
a otevřena městská plovárna * 1938 – 21. května – náhlý odjezd místní posádky na hranice * 1938 – 29. května – mohutná manifestace „S prezidentem a legionáři
na obranu republiky“ * 1928 – 23. června - návštěva
prezidenta T. G. Masaryka
Vážení spoluobčané,
dovolím si vám popřát krásné květnové a červnové
dny. A ještě poznámka: kdysi jsme zavedli tzv. otevřený
úřad. To znamená, že bez zbytečného objednávání můžete zajít za vedením města. Tak tuto skutečnost jen připomínám. Každou středu od 15 do 17 hodin se můžeme
setkat (tel.: 724 030 893).
Rudolf Seifert
starosta

Oznámení
o volné pracovní pozici
Město Holešov, ul. Masarykova 628, Holešov, IČO:
00287172, zastoupené Mgr. Rudolfem Seifertem,
starostou, hledá zaměstnance na pozici:

strážník Městské policie
HOLEŠOV.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v zalepené
obálce označené „Volná pracovní pozice - strážník
městské policie“ nejpozději do 10. 06. 2018.
Více informací a povinné přílohy ke stažení
na www.holesov.cz

květen 2018 | 3

ZPRÁVY

Pietní akt
Holešov - V pátek 4. 5. se uskutečnila tradiční
vzpomínková akce u příležitosti výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Holešova od fašismu.
Pietní akce se zúčastnili zástupci města, spolků, politických stran a další občané a pamětníci, kteří za zvuků

hudby Holešovské muziky položili k pomníku padlých
u obřadní síně věnce či květiny a věnovali tichou vzpomínku. Ke všem zúčastněným promluvil také starosta města
Holešova Rudolf Seifert, který zmínil mimo jiné několik
historických událostí z května roku 1945. Na slavnosti

tohoto okamžiku měla podíl také čestná stráž, kterou
u pomníku drželi zástupci spolků a nechyběla samozřejmě ani státní hymna. Děkujeme všem, kteří se pietního
aktu zúčastnili.
Hana Helsnerová

Budoucí prvňáčci mají za sebou první „zkoušku“
Holešov – V pátek 20. 4. se také v holešovských
základních školách uskutečnil zápis dětí do prvních tříd.
Budoucí žáčci, kteří dorazili k zápisu na 1. Základní školu, se mohli setkat s příběhy o Krtečkovi nebo se vyfotit
v jeho raketě. K zápisu dorazilo 47 dětí. Na 2. Základní
škole pak přijali partu 29 námořníků, kteří se nalodí
a společně 1. září vyplouvají. Zápis na 3. Základní škole se nesl v pohádkovém duchu, dětem byl průvodcem
zajíc, který přivítal 85 budoucích prvňáčků. Prozatím je
na každé ze škol hlášeno shodně 7 odkladů. Počty však
zatím nejsou konečné. Vedení všech škol se shoduje také
na tom, že všechny děti byly šikovné a skvěle připravené. Svoji první životní zkoušku tedy zvládly na jedničku.
Jen tak dál!
Hana Helsnerová

Blíží se letní období a tím i sezona koupání
V poslední době se ve městě mnozí milovníci plavání a koupání ptají, jak je to s holešovskými koupališti.
Hlavní „Zámecké koupaliště“ prošlo vloni na podzim
a začátkem jara další rekonstrukcí, která měla zajistit
zkvalitnění trávníků a dalších ploch. Sice horké dubnové počasí nepřálo rekultivaci trávy, ale zdá se, že květen
tento deficit dožene a koupaliště bude zabezpečovat své
služby v podobném či lepším standardu, jako v minulých
letech.
Koupaliště provozují Technické služby Holešov
a předpokládá se, že vstupné bude zachováno ve stejné
výši jako v minulých letech stejně jako provozní doba či
zajištění občerstvení i s malým rozšířením dalších služeb.
Do předloňského roku byla přístupná i vodní nádrž
ve Všetulích. Z důvodu jejího technického stavu a pře-
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devším pro zbytečné upozorňování na problematiku
muselo město provoz ukončit a zahájit proces buď obnovy nádrže za oficiálních podmínek, nebo její zrušení.
Z tohoto důvodu byla po mnoha debatách, i v zastupitelstvu, oslovena odborná projekční kancelář, aby zpracovala studii pro využití nádrže ke koupání – myšleno je
vybudovat menší bazén, např. hotelového typu, aby náklady na provoz byly přijatelné. S tím ale souvisí - a to je
mnohem větší problém - navržení a zajištění napouštění
(tzn. nakládání s podzemními vodami) a také, a to především, systém vypouštění bazénu a měření odtokových
vod. Do vodního toku je asi nemožné oficiálně koupaliště
vypouštět a správci kanalizace vyžadují zákonné řešení.
Jakmile bude studie zpracována a vyřešeny i další související legislativní podmínky, bude moci zastupitelstvo

města určitou možnost na využití tohoto zajímavého
a oblíbeného areálu vybrat. Finanční prostředky pro zahájení prací jsou v rozpočtu města zajištěny.
R. Seifert

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Žluté kontejnery na plasty
V Holešově a místních částech je umístěno celkem 75
žlutých kontejnerů na plasty, které sváží společnost Technické služby Holešov, s.r.o. každý týden. Kontejnery jsou
na většině stanovišť plné, z čehož vyplývá, že občané mají
povědomí o nutnosti odpady třídit.
Občas je dobré si připomenout, co vlastně patří do
zmiňovaného žlutého kontejneru. Jedná se o fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly
od CD disků, polystyren a další výrobky z plastů. Naopak
sem nepatří obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, molitan,
netkaná textilie, předložky z koupelen, sisalový provaz,
CD a plastové nárazníky. Pokud máte zájem o podrobnější informace o třídění odpadů, doporučujeme navštívit
webové stránky www.jaktridit.cz.
Dalším důležitým aspektem je využití objemu kontejneru. Z tohoto důvodu je nutné sešlapávat PET láhve a plastový
odpad do kontejnerů nedávat v pytlích, ale z pytle ho vysypat
přímo do kontejneru. Tím se nejen lépe využije objem kontejneru, ale usnadní se práce pracovníkům na třídící lince,
kteří musí takto každý pytel rozřezat, vysypat, aby mohli
následně jednotlivé plasty rozdělit podle druhů, čímž dochází
ke zdržení. V kontejnerech se začaly objevovat staré bazény.
Doporučujeme ale odvézt bazén do sběrného dvora, nikoliv
jím zabrat ¾ kontejneru.
Do žlutých kontejnerů patří pouze plasty, nikoliv
mrtvá zvířata, odpady ze zahrádek, smetky, omítka po
malování zabalená ve fólii. I takové odpady pracovníci
v kontejnerech našli.
Měli bychom si uvědomit, že veškerý obsah kontejnerů prochází rukama pracovníků na třídící lince.
Ing. Lenka Brezanská
Městský úřad Holešov, oddělení životního prostředí

Slisované PET láhve

Máte zájem
o kompostér?
Holešov – Město Holešov opětovně požádalo o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na 350 kusů kompostérů o objemu
1 100 litrů. Zájemci s trvalým pobytem v Holešově, ve Všetulích, v Dobroticích, Količíně, Žopech
a Tučapech mohou o kompostér požádat na Městském úřadě Holešov, oddělení životního prostředí,
kde sdělí své jméno, adresu, datum narození, pozemek, na kterém bude kompostér umístěn (musí
být ve vlastnictví zájemce), katastrální území,
e-mailovou adresu a telefonní číslo. O kompostér
je možné požádat v termínu do 31. 8. 2018; mohou požádat i ti zájemci, kteří v minulosti obdrželi
hnědé nádoby na bioodpad. Po dodávce kompostérů budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy
a k převzetí kompostéru.
Ing. Lenka Brezanská
Městský úřad Holešov, oddělení životního prostředí
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Královna hudebních mší v Holešově
Holešov – V letošním roce se jakoby kouzlem
spojily dva skvělé hudební počiny. Již tradiční hudební
festival Musica Holešov se propojil s úžasným, originálním počinem Zlínského Bacha na Mozarta. Zatímco Musica Holešov prezentuje různé interprety (nejen) klasické
hudby, Bacha na Mozarta s podtitulem Stará hudba pro
nový věk je sérií koncertů barokní a klasicistní hudby
v podání evropské špičky v tomto oboru – Czech Ensemble Baroque Orchestra (+ Choir) pod vedením dirigenta
Romana Válka. A jeden z koncertů jarní řady Musicy Holešov, konaný v pátek 27. května v zaplněném velkém
sále holešovského zámku byl současně i koncertem řady
Bacha na Mozarta. V provedení velkého Czech Ensemble
Baroque Orchestra spolu se sborem (řízeným sbormistryní Terezou Válkovou) a špičkovými sólisty zazněla celá
Mše h moll (opus BWV232) Johanna Sebastiana Bacha.
Uvedení této skutečné královny hudebních mší, podle
mnoha znalců nejdokonalejší hudební duchovní kompozicí všech dob v Holešově bylo celkem logické – holešovské publikum díky mnoha letům „výcviku“ jak koncerty
Letní školy barokní hudby, tak i náročnějšími koncerty
Musicy Holešov „umí“ barokní hudbu poslouchat a vstřebávat. Přitom tato Bachova skutečně vrcholná, dokonce
by se dalo říci celoživotní skladba je hodně náročná
– celá mše trvá hodně přes dvě hodiny a velký mistr ji
pojal jako jakousi antologii barokních hudebních zásad
a pravidel a nelze vyloučit, že méně poučené publikum
s ní mohlo mít problém. Holešovákům – a jejich hostům,
mezi které se zařadily takové osobnosti, jako hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek, architekt a autor rekonstrukce
holešovského zámku Ladislav Pastrnek a další – se tato
úchvatná skladba líbila. Myslím si, že strašně moc. Czech
Ensemble Baroque Orchestra nejen v tomto koncertu

poskytl to, co je opravdu vzácné – autentické provedení,
autentický zvuk barokního orchestru (dokonce očištěný
o pozdější úpravy této skladby, provedené v klasicistním
stylu synem Johanna Sebastiana Bacha) a to navíc na
zcela virtuózní úrovni. Poněkud tlumenější zvuk barokního orchestru (za použití originálních nástrojů) byl
zcela kouzelný a podmanivý. Zcela závratný byl zvuk
původního barokního lesního rohu, sekundujícího basovému pěveckému partu, ale i pěvecká technika sboru
i jednotlivých sólistů a to včetně typicky barokního,
v současnosti prakticky nepoužívaného mužského altu.

Bachova Mše h moll byla v onom pátečním podvečeru skutečně hlubokým zážitkem. Její skvělé provedení
(tak velkou skladbu většinou koncertní tělesa neprovozují celou, většinou se provádí tzv. Missa brevis, tedy základní Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison) bylo
navíc vzácnou možností, seznámit se s touto skladbou
v celku. Kritickým hlasům, že takovéto koncerty se týkají
příliš malého okruhu posluchačů nutno opáčit, že takovéto hudební počiny velkou měrou kultivují náš prostor,
přispívají k rozkvětu naší kultury a vytvářejí podhoubí
a podmínky rozvoje české hudebnosti a vkusu. Ostatně ten naplněný velký sál holešovského zámku svědčí
o tom, že je opravdu hodně lidí, kteří jsou ochotni a schopni zaposlouchat se i do tónů této svým způsobem těžší
hudby. A to je dobře, protože aspoň tento koncert ukázal,
že zatím primitivismus a hulvátství u nás nezvítězilo.
Karel Bartošek

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města
Holešova za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu energií ve výši 150 000 Kč v roce 2018
v objektech, ve kterých Charita Holešov sídlí a také
poskytuje služby svým uživatelům.
Děkujeme.
Charita Holešov

Arkády zámku vystaví obrázky židovských památek,
jak je vidí holešovské děti
Holešov – Arkády zámku vystaví od 1. června do
29. července obrázky holešovských dětí, které na čtvrtky
papírů zachytily svůj pohled na městské židovské památky.
Výtvarný projekt vznikl u příležitosti letošního
ročníku festivalu židovské kultury a zapojily se do něj
základní školy i základní umělecká škola. Děti pod vedením pedagogů téměř celý školní rok na obrázcích
pracovaly a využily mnoho výtvarných technik a to bez
omezení. Například žáci z 1. Základní školy pod vedením
Michala Pilaře využili i možnosti naskicovat si práce přímo v synagoze a na židovském hřbitově.
„Před dvěma lety jsme zorganizovali výstavu Malovaný zámek. Do arkád jsme nainstalovali obrázky dětí,
které tehdy kreslily a malovaly jen zámek. Nádvoří krásně ožilo a naše letošní snaha je stejná. Chceme potěšit
lidi, kteří k nám přijíždí, chceme dětem udělat radost
tím, že oceníme jejich práci a chceme zviditelnit naše
židovské památky,“ řekla k projektu za MKS Holešov organizátorka výstavy Dana Podhajská.
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Jeden z obrázků, který bude na výstavě k vidění, namalovala osmiletá Veronika Brázdilová z výtvarného ateliéru
Jany Jakobkové ze ZUŠ Holešov.

www.holesov.cz

POZVÁNKY

Městská knihovna Holešov připravuje pro své čtenáře tajuplné Svatojánské půjčování.
Ve čtvrtek 21. června od 8 do 12 a od 13 do 24 hodin a v pátek 22. června od 8 do 12 a od 13
do 17 hodin můžete v knihovně zažít atmosféru jednoho z nejmagičtějších dnů v roce. Paní
knihovnice se promění v nadpřirozené bytosti a jako kouzlem získají noví i stálí čtenáři spoustu
darů. Noví čtenáři registraci zdarma, ti, co nestíhají, amnestii pro zapomnětlivé. Všichni se mohou těšit také na ochutnávku čajů ze svatojánského koření.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Nedaleko Holešova v centru obce Kurovice stojí téměř neznámá goticko-renezanční tvrz. O víkendu 2. a 3. června máte mimořádnou možnost navštívit tuto unikátní architektonickou památku. Po oba
dny Vám program vždy od 10 hodin nabídne možnost shlédnout postupy záchrany tvrze s odborným
výkladem, dále střelecká a šermířská vystoupení nebo ukázky historických řemesel. Učinkující se sem
sjedou z celé republiky i z nedalekého Slovenska. Po celý den k tomu všemu zahraje historická hudba.
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Na zámeckém nádvoří zazní 2. června Koncert pro Holešov
Holešov –Známé swingovky v podání Big Bandu
Josefa Hájka si mohou obyvatelé města poslechnout
2. června 2018 v rámci Koncertu pro Holešov. Jedná se
o druhou benefiční akci tohoto druhu, orchestr zahraje
bez nároku na honorář a výtěžek z dobrovolného vstupného pořadatelé použijí na zvelebení některé z památek
města.
S iniciativou přišel rodák Petr Zachar, který žije
v Kanadě, ale do Holešova se stále rád vrací. Kapelník
Big Bandu Josef Hájek na společné mládí vzpomíná:
„S Petrem se známe od útlého mládí, chodili jsme spolu do tehdejší hudební školy. On, o rok starší, byl velmi
dobrý muzikant a já jsem ho vždy obdivoval. Ovládal
klavír, hoboj a klarinet a samozřejmě hrál v žákovském
symfonickém orchestru a v dechovce. Pamatuji si jeho
koncertní etudy pro levou ruku, zahrál ji excelentně.“
Josef Hájek dodává, že když Petr Zachar oslovil jeho
Big Band s přáním zahrát staré swingové skladby a společně s holešovskými příznivci zavzpomínat na mládí,
neváhal.
Koncert pro Holešov se koná na zámeckém nádvoří
od 10 hodin. Spolu s kapelou zazpívá Petra Foltýnová,
Josef Vaverka a Martin Hejník.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Ilustrační foto Big Bandu Josefa Hájka při koncertu na zámeckém nádvoří.

Komentované prohlídky kostelů zdarma až do konce září
Holešov – V úterý 1. května odstartoval další ročník
projektu Otevřené brány, díky kterému mohou zájemci
zdarma s průvodcem navštívit místní kostely a kaple.
Prohlídky se konají každý víkend a státní svátky
až do konce září. Průvodci rádi provedou návštěvníky
farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie s unikátní
Černou kaplí nebo trinitářským kostelem sv. Anny poblíž
zámku. Každou první sobotu v měsíci je navíc otevřena
jedinečná pohřební kaple sv. Kříže ve Smetanových sadech. Prohlídky začínají vždy po příchodu návštěvníků.
Více na: cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz.
LETOŠNÍ VÝROČÍ
Rok 2018 je plný významných výročí. Například
uplyne 310 let od dokončení přestavby farního kostela, 275 let od úmrtí hraběnky Marie Cecílie, manželky
Františka Antonína hraběte z Rottalu, která jako první
spočinula v hraběcí kryptě pod Černou kaplí, dále si připomeneme 270 let od vysvěcení Černé kaple i kostela
sv. Anny a v neposlední řadě i 235 let od zrušení trinitářského řádu na základě nařízení císaře Josefa II. v celé
habsburské monarchii.

NÁVŠTĚVNOST
Komentované prohlídky se staly již pevnou součástí
nabídky města Holešova, které poskytuje svým návštěvníkům vždy od 1. května do 30. září. Každým rokem
stoupá návštěvnost a za posledních osm let jsme provedli téměř 25 000 návštěvníků. Prohlídky však doporučujeme hlavně místním, aby se seznámili s výzdobou
a symbolikou v holešovských kostelích a kaplích. Daný

prostor pak začnou vnímat úplně jinak a spousta věcí
jim pak pěkně zapadne do sebe jako skládačka. Nic totiž
není nahodilého. Celý interiér kostela včetně výzdoby byl
vytvořen s velkou promyšleností.
OTEVŘENÉ BRÁNY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
– TIP NA VÝLET
Kromě holešovských kostelů můžete zdarma s průvodcem navštívit dalších 27 kostelů ve Zlínském kraji.
Navštivte web – otevrenebrany.cz – kde naleznete seznam kostelů s dobou prohlídek.
Využijte tedy této příležitosti a nechte se unést
uměním našich předků. Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Radka Procházková
koordinátorka prohlídek v Holešově

PROHLÍDKY V PRACOVNÍ DNY / ŠKOLNÍ SKUPINY
Po domluvě rádi provedeme skupinku návštěvníků
i v pracovní dny, stačí se domluvit na tel. č. 606 410 819.
Prohlídky dále doporučujeme i školním skupinám, kdy
průvodce přizpůsobí výklad věku příchozích. Všechny
prohlídky jsou vždy zdarma.

8 | holešovsko

www.holesov.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Martina Přidalová – Osíčko
Antonín Václavík – Osíčko
Monika Trhlíková – Tlumačov
Jakub Zmeškal – Kostelec u Holešova
Soňa Lokajová – Holešov
Lukáš Vybíral – Holešov
Dagmar Divínová – Ostrava
Jaroslav Frantík – Přílepy
Eva Mikuláštíková – Zlín
Zdeněk Matějka – Bystřice pod Hostýnem
Hana Stračinská – Otrokovice
Pavel Jasenský – Holešov
Lenka Nedbalová – Holešov
Robert Olšák – Holešov
Kateřina Šneidrová – Holešov
Petr Šíma – Fryšták
Andrea Vonková – Holešov
Martin Macek – Přílepy
Kateřina Tomanová –Bílovice nad Svitavou
Radek Brázdil – Zahnašovice
Kateřina Janochová – Žeranovice
Martin Konečný – Chvalčov

Veronika Daňková – Kurovice
Tomáš Košina – Kurovice
NAROZENÍ
Jakub Karafiát – Holešov
Evelína Turoňová – Holešov
Michael Andrýsek – Holešov
Ladislav Polešovský – Holešov
JUBILANTI
květen 2018
Jiřina Stratilová – Holešov
Jiřina Podhajská – Holešov
Hilda Vaverková – Holešov, č. Dobrotice
Marie Janušková – Holešov
Marie Kubáňová – Holešov
Milan Šrámek – Holešov
Jan Uličný – Holešov
Libuše Kopřivová – Holešov, č. Žopy
František Stavěníček –Holešov
Zdeňka Moravcová – Holešov
Vladimír Nádvorník – Holešov
Ladislav Pánek – Holešov, č. Dobrotice
Božena Jurčíková – Holešov, č. Žopy
Vlasta Kvapilová – Holešov
Jaroslava Večeřová – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov, č. Žopy
Miroslav Ohera – Holešov
Jitka Ryšavá – Holešov
Marie Horáková – Holešov
Iva Podsedníčková – Holešov, č. Količín
Julie Hrudíková – Holešov
Anežka Molitorová – Holešov

Aprílová zábava v CPS
Holešov – Klienti centra pro seniory si na konci
dubna užili Aprílovou zábavu v krásně vyzdobeném sále,
kdy atmosféru dokreslovaly živé květy a výborná nálada.
K tanci i poslechu všem 90 zúčastněným hrál oblíbený
hudebník pan Cholasta, který na své klávesy umí zahrát

lidové i populární melodie. Od samého začátku se všichni obyvatelé zapojili do zpěvu a někteří dokonce i do
tance. Nechybělo ani bohaté občerstvení v podobě chlebíčků, kávy nebo zákusků. Tímto děkujeme společnosti
Gusto za dodání zákusků.

Anna Rosypalová – Holešov
Miloslav Šlechta – Holešov
Jaroslav Koucký – Holešov, č. Količín
Jiřina Vajsová – Holešov
Jan Mikulík – Holešov
Helena Polášková – Holešov
Petr Adamec – Holešov
ÚMRTÍ
Pavla Bobalíková – Holešov
Jozefina Kunderová – Holešov, č. Žopy
Naděžda Fridrichová – Holešov
Pavel Gyurján – Holešov
Josef Holotík – Holešov
Rudolf Kubica – Holešov
Vladislav Horák – Holešov
Milada Douchová – Holešov
Zdeněk Hanzlík – Holešov
Jan Kejval – Holešov
J.M.
Děkujeme touto cestou všem, kteří projevili
soustrast a doprovodili mého manžela, našeho
tatínka, dědečka a bratra pana Mgr. Jana Kejvala
na jeho poslední cestě dne 30. 04. 2018.
Děkujeme jeho kolegům z Klubu výsadkových
veteránů Holešov za jejich důstojné rozloučení.
Rovněž děkujeme všem za květinové dary.
Manželka Anna s rodinou

Výbor dobré vůle
pomáhá
Na začátku letošního roku, v únoru, žádala Charita
Holešov o poskytnutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Z programu Senior nám byla poskytnuta finanční částka
ve výši 50 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek
a vzdělávání zdravotních sester z Domácí zdravotní péče.
Získáním těchto finančních prostředků bude možno
zakoupit do půjčovny kompenzačních pomůcek elektrickou polohovací postel a invalidní vozík. Zbytek prostředků bude použit pro vzdělávací kurz zdravotních sester.
Díky nadaci jsme již v minulých letech mohli obnovovat stávající kompenzační pomůcky a zároveň rozšířit
jejich nabídku.
Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové
za finanční dotaci
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Česko - ruský klavírní recitál
na holešovském zámku
Druhou červnovou sobotu vystoupí v holešovském zámku klasický klavírista Martin
Kobylík, který se v Holešově představuje opakovaně ať již na samostatných recitálech
nebo komorních koncertech. Tentokrát se hudební setkání ponese výhradně ve znamení
romantismu. Pro letošní rok byl zvolen program, který ukáže klavír ve dvou zcela rozdílných polohách: v lyricko virtuózním přednesu skladeb Bedřicha Smetany, Josefa Suka,
Leoše Janáčka a atmosféře carského Ruska počátku 20. století provedením velkých opusů
předních reprezentantů velké tradice ruské klavírní školy - Alexandra Skrjabina a Sergeje
Rachmaninova.
Mladý virtuos upoutá zejména nasazením a strhující pozitivní energií, která činí
z každého vystoupení neopakovatelný zážitek. Akce se koná v rámci koncertního cyklu
Století proměn pod záštitou starosty města Rudolfa Seiferta a ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem v sobotu 9.června od 19. hodin v prostorách zámecké sala terreny.
Eduard Kühner

Limonádník byl tentokrát z gymnázia
Holešov – Jak jsme psali v předminulém Holešovsku, letos se s inscenacemi Limonádového Joea Jiřího
Brdečky doslova roztrhnul pytel. Zatímco v lednu vyrukoval jako první s Limonádníkem divadelní spolek ze Slavkova pod Hostýnem a v březnu předvedli tento muzikál
hudebně skvělí studenti kroměřížské konzervatoře, dubnové představení si připravili studenti Gymnázia Ladislava Jaroše z Holešova. Když si naši študáci vybírali letošní
divadlo, nevěděli o té nadúrodě Colalokovy limonády na
místní divadelní scéně a dovedu se vcítit do jejich určitých rozpaků, zda třetí Limonádník nebude příliš přísně
posuzován. No možná byl, ale díky obrovskému nasazení,
smyslu pro skvělý studentský humor a také díky značnému talentu našich gymnazistů jejich nastudování nejenže si neutrhlo ostudu, ale naopak velmi, velmi potěšilo
všechny diváky, neboť bylo minimálně ÚŽASNÉ!!!!
Nevím, zda to bylo díky skvělému režijnímu záměru a předvídavosti (ale režiséra tato inscenace neměla)
nebo spíš to byl jakýsi kolektivní duch, zajišťující tu
správnou míru studentské nadsázky a srandy. Hudební
část muzikálu zvládli gymnazisté, jak nejlépe uměli – samozřejmě se nemohli rovnat profesionálům
z konzervatoře, ani nemohli postavit celý orchestr, ale
klavírní doprovod studenta Zbyňka Pospíšila byl velmi solidní, pěvecké výkony protagonistů i sboru relativně čisté
a nakonec studenti nejen že neubrali žádné slavné li-
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monádnické melodie, ale dokonce i přidali pár takových
„pecek“, jako Mackie Messer či Bugatti step. Naopak
choreografie celého představení – to byla přímo bomba.
Skoro ve všech výstupech se tančilo, jeviště bylo rozpohybováno ještě víc, než ve filmu Oldřicha Lipského, tančili všichni, s chutí a skvěle. Některé výstupy (všechny
v baru, při Funebráckém blues Horáce Hogofoga apod.)
přímo zářily originálními tanečními nápady. Vzhledem
k tomu, že choreografii představení připravila a secvičila opět studentka Markéta Zelinková, je nutno jí vzdát
velkou úctu – tohle se víc než přiblížilo profesionálním
scénám. Skvělá byla i scéna – nápadité, studentsky jednoduché, ale přitom vtipné střídání nápisů na hlavním
barovém pultu, informující diváky o tom, kde se zrovna
děj odehrává, spousta perfektních špílců (nezapomenutelný náhrobek paní Goodmanové, do kterého vsunoval
svůj „sochařský portrét“ Hugo Kuhl) – to vše tvořilo
velkou nadsázku a dotvářelo perfektní atmosféru představení a to díky invenci profesorky školy paní Jindřišky
Sklenářové. Herecké party a celkové režijní pojetí přitom
velmi věrně vycházelo z Lipského filmu – prakticky žádný motiv nebyl potlačen, naopak filmového Joea doplnili
studenti o řadu nových, studentsky lehkých a recesistických vtipů a sekvencí. Nelze než všechny herce jen a jen
pochválit – Jan Lauterkranc přesně vystihl a zparodoval
sošnost a červenoknihovnost titulní postavy, jediný hra-

jící kantor – Martin Leško v roli Horáce Badmana - ovládl
svým výrazným projevem pódium vždy, když se na něm
objevil, arizonská pěnice Tornado Lou v podání Barbory Gajdošové byla nádherně zvrhlá a současně milující
a naivitu Winnifred Goodmanové její představitelce Markétě Zelinkové všichni diváci věřili – a přitom ze všech
rolí prýštil ten skvělý študácký odvaz, sranda a recese.
Skvěle podány byly i vedlejší role, ďábelskému provedení zločinného Grimpa, kterého ve filmu geniálně ztvárnil
Josef Hlinomaz, se velmi přiblížila v jediné kalhotkové
roli představení Veronika Lauterkrancová, rovněž Hugo
Kuhl (barman/Kojot Kid/pan Hankie) projevil velký divadelní talent, ale i představitelé ostatních rolí se zhostili
těžkého úkolu vyrovnat se s notoricky známou filmovou
předlohou opravdu skvěle, s velkým nadšením a s ještě
větším humorem a nadsázkou.
Takže Limonádový Joe v provedení studentů Gymnázia Ladislava Jaroše nejen že nezklamal, ale v těžké
konkurenci ostatních inscenací této hry čestně obstál
a jak studentské, tak dospělé publikum nadchnul a především potěšil. Tak má vypadat uvolněné, veselé, recesistické studentské představení. A pokud je na našem
gymnáziu atmosféra tak skvělá, jako při Limonádníkovi,
tak je to perfektní škola. Takže Hip, hip Arizona!!!! Hip,
hip Arizona!!!! Byli jste báječní!!!!!!
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Projektový den na 1. ZŠ
Holešov – Na pondělí před státním svátkem jsme
naplánovali projektový den se zaměřením na chystané
oslavy 130. výročí založení naší školy a 100. výročí vzniku republiky. K těmto významným událostem chceme
na podzim vyzdobit školu historickými obrázky, fotografiemi a texty připomínajícími naše dějiny a slavnostní
otevření první holešovské školy. Žáci zpracovávali přichystané materiály, opisovali krátké texty, mladší zase
malovali obrázky a prvňáčci si troufli na napodobení
archaického písma.
Věříme, že na podzim se u nás potkají bývalí učitelé,
absolventi i holešovská veřejnost a zavzpomínají na léta
strávená ve školních lavicích. U této příležitosti prosíme
všechny, kteří mají nějaké starší fotografie, učebnice
a sešity, které by mohli zapůjčit k ofotografování, případně se chtějí podělit o své vzpomínky, aby kontaktovali školu prostřednictvím kanceláře na telefonním čísle:
573 312 080, 736 772 612 nebo e-mailem na adresu:
skola.sekretariat@1zsholesov.cz.
J. Růžičková

Talentovaní gymnazisté byli úspěšní v krajských soutěžích
Mladí a talentovaní gymnazisté uspěli v soutěži
středoškolské odborné činnosti, což je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol. Studenti
samostatně vypracovávali průměrně čtyřiceti stránkové
práce téměř na úrovni prací bakalářských. Odbornou
podporou jim byli jejich konzultanti, kteří stejně jako
samotní studenti museli vyvíjet spoustu snahy nad rámec školních a pracovních povinností. Odměnou jim za
to jsou úspěchy jejich svěřenců. Ti se naučili samostatně
a tvořivě pracovat, získávat nové poznatky a následně je
patřičně aplikovat. Přínosem podobných soutěží je také
příležitost svoji práci prezentovat a obhájit před odborníky z oboru, což se dá vnímat jako skvělá průprava do
budoucích let studia i zaměstnání. Za úspěch v SOČ se
studentům často přičítají pomocné body, a pokud pak
studenti k žádosti na vysokou školu přiloží kopii práce
s případným předchozím umístěním, mohou si vždy jen
polepšit.
Teď už ale ke konkrétním výsledkům jednotlivých
studentů. První místo a postup do celostátního kola
vybojovala Eva Roháčková pod odborným vedením
Mgr. Víta Janalíka. Pro svou práci si vybrala téma Migrační krize očima politických stran a studentů, které
si zvolila z toho důvodu, že problém osobně vidí jako
nulovou hrozbu pro Českou republiku. Pro svůj výzkum
využila názory gymnazistů, studentů policejní školy
a vysokoškolských studentů. Druhé místo v oboru Biologie pak získala Kristýna Nováková s prací Genetika
plemen psů a vzniklé nemoci. Nejpodstatnější částí
celé práce je detailní popis daných dědičných vad. Konzultantem jí byl Mgr. Oto Kuczman. Slečna Nováková
dokonce získala obdivuhodnou nabídku Mendelovy univerzity na vydání její práce po rozšíření formou příručky.
Čtvrté místo v oboru Biologie obsadila Tereza Březinová,
která pod vedením Mgr. Kuczmana zpracovala téma

Bioterorismus, který vnímá jako globální hrozbu. Cílem
práce bylo seznámení s nebezpečím biologických zbraní
a hlavně s nebezpečím biologických agens a biologické
války. Páté místo v oboru chemie pak získala dvojice Ema
Jiroušková a Terezie Pospíšilíková, které zareagovaly na
nabídku spolupráce a možností praktického výzkumu
přímo na UTB od Doc. RNDr. Ivy Burešové, Ph.D. Společně s konzultantkou Mgr. Lucií Bakalovou předložila
děvčata práci s názvem Aditiva při výrobě bezlepkového
pečiva zabývající se rozdíly mezi pšeničnou a rýžovou
(bezlepkovou) moukou. Jejím cílem bylo zjistit, jestli
přítomnost lepku ovlivní kvalitu mouk, těsta i výsledného pečiva. Čtvrtým místem v oboru historie se může
pochlubit Tomáš Vodehnal, který jej získal za zpracování
práce Pax Vobis, zabývající se situací římskokatolické
církve v době komunistických represí v 50. letech 20.
století, kdy dochází k velkému úbytku kněží a řeholníků
z důvodů masového zatýkání, nezákonných internací
a věznění v pracovních táborech. Konzultantem mu

byl Mgr. Vít Janalík. Šesté místo v oboru zdravotnictví
obsadila Anna Bartáková, která vycházela z vlastních
zkušeností, a ve své práci zpracovala téma očních
vad a prevence jejich vzniku. Studentka pod vedením
Mgr. Oto Kuczmana mimo jiné zjišťovala, jaké povědomí
má veřejnost o očních nemocech a vadách, jak si lidé váží
svého zraku a co dělají pro to, aby si svůj zrak chránili.
Úspěchy gymnazistů tímto výčtem zdaleka nekončí,
nelze ale bohužel hovořit o všech. Každopádně jasné je,
že Gymnázium L. Jaroše je kolébkou nadějné a vzdělané
mladé generace. Všechna čest.
Hana Helsnerová
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov přijme
od nového školního roku kvalifikovaného
učitele/učitelku ruského jazyka. CV zasílejte
na gym.hol@gymhol.cz
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Oslava Dne Země
v 3. ZŠ Holešov
Holešov – Pro svoje kamarády z prvního stupně
3. ZŠ v Holešově si připravili žáci z 5. až 9. tříd aktivity ke
Dnu Země. V každé spolupracující dvojici tříd probíhaly
různé zajímavé činnosti. Někde se skládalo puzzle, jinde
se třídil odpad, někde se soutěžilo na čas, jinde měli žáci
připravené zajímavé prezentace i s ukázkou živých zvířat. Celkově si dopoledne užili jak malí žáčci, tak i jejich
starší kamarádi, kteří pro ně vše vymysleli a pod vedením svých třídních učitelek nachystali. Počasí nám také
přálo, takže se letošní oslava Dne Země určitě vydařila.

Pálení čarodějnic v Dobroticích
V pondělí 30. 4. se slétly čarodějnice v Dobroticích
u staré lípy. Průvodem za doprovodu hudby se vydaly na
hřiště. Tam malé čarodějnice plnily úkoly, jako je létání
na koštěti, míchání lektvarů, prolézání pavučinou, hledání havěti, házení hadem a test o znalostech čarodějnické historie.
Za splněné úkoly si vysloužily výuční list. Pak jsme
zdárně spálili čarodějnici a s ní všechno zlo a negativní
síly. Chtěla bych tímto poděkovat všem organizátorům,
hlavně rodičům dětí z MŠ Dobrotice a místním hasičům
za přípravu krásné akce pro děti i dospělé.
Vedoucí učitelka MŠ Dobrotice
Kolaříková Zdeňka
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Úspěšně jsme oslavili Dny města Holešova
Pokus o zápis do české knihy rekordů
Společnými silami jsme zvládli realizovat pokus
o rekord o největší českou vlajku z nafukovacích balonků. Díky účasti místních mateřských i základních
škol i široké veřejnosti se tak v zámecké zahradě rozprostřela naše krásná vlajka o rozměrech 19, 5 x 13 m.
Bylo na ni využito 1983 balonků, které drželo 755 lidí.
Holešov tak byl zapsán do české knihy rekordů, jelikož
na vše dohlížel a rekord odsouhlasil komisař agentury
Dobrý den Pelhřimov. O letecké fotografie se postaral
pan Petr Šiška - Flypix.cz.
Všem zúčastněným moc děkujeme, snad si děti
tuto událost zapamatují jako jednu z oslav 100 let
republiky.
Hana Helsnerová

Dny města byly tradiční, stylové, sportovní,
Akce milion
Slavnostně předány byly granty z Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Neziskové organizace, spolky a sdružení se sešly ve čtvrtek 10. 5. podvečer ve velkém sále
holešovského zámku, aby z rukou starosty a obou místostarostů převzali, alespoň symbolicky, udělené dotace. O kulturní vsuvky se kromě mimořádně vtipné moderátorské
dvojice postaralo SVČ TyMy se svými tanečními a dramatickými vystoupeními.

Red Socks Orchestra
roztančila náměstí
Když se spojí oblíbené a známé hity, skvělí muzikanti, výborní zpěváci a několik
saxofonů, vznikne něco tak živelného a unikátního jako páteční vystoupení kapely
Red Socks Orchestra na holešovském náměstí. Koncertu předcházelo svižné sportovní představení mladých cvičenců T. J. Sokol a představila se také seniorská formace
s vlasteneckým vystoupením „Princezna republika“. Publiku se předvedly také šikovné
mažoretky Lentilky se svými pěti vystoupeními. Doufáme, že se společný večer všem
zúčastněným líbil a nebyli by proti, kdyby v Holešově vznikla nová tradice.

Dny města vrcholily sobotním programem

Májový jarmark lidových řemesel s doprovodným kulturním programem

text a foto Hana Helsnerová

dojemné, slunečné, veselé i roztančené

Okrskové hasičské závody a soutěž O pohár starosty města

Oceňování osobností
Tradičním vrcholem letošních Dnů města pak bylo
ocenění osobností města, které proběhlo v prostorách
zámecké sala terreny. Moderátorského slova se ujala dvojice Ilona Augusti a Petr Chvátal. Noblesu akci
dodala čestná stráž i kulturní zpestření v podobě komorního souboru Ars Animae. Ocenění nejvyšší získal

a Osobností města Holešova se stal pan Milan Šrámek,
který se celý svůj život aktivně věnoval kulturnímu dění
v Holešově. Byl dlouholetým členem Divadla 6. května
a poté jeho velkým příznivcem. Aktivně spolupracoval
na organizaci společenských akcí ve městě, byl a je
dlouholetým uvaděčem při akcích na zámku a hlavně

Nedělní den pak patřil pietnímu aktu u Lípy Sokolů, kam se po mši svaté odebraly
praporeční čety společně se sbory, zástupci města, partnerskými městy a osobnostmi
města. Partnerská města a osobnosti Holešova potom měly možnost vlastnoručně si
vysadit lípy do aleje přátelství v zámecké zahradě. Odpoledne pak bylo věnováno maminkám při programu Kytička pro maminky.

v holešovském kině. Dále byli oceněni: Lenka Polášková, Stanislav Jaša, Jakub Hřib, Rednecks gym, Radovan
Vízner, Petra Osokinová - Janásová, Michael Sigmund,
Anna Bakalová, Jiří Franka a Jaroslav Pařenica. Sobotní
den pak zakončil Ohňostroj rytmů v podání Olega Sokolova a skupiny Neo Percussio.

TYMY slaví 15. výročí
Středisko volného času TYMY čeká rok plný oslav,
slaví totiž patnácté výročí od svého založení. Za tu
spoustu let se vše vyvíjelo, něco ale zůstalo stejné.
Volnočasové aktivity jsou žádané a také žádoucí. Bez
nich by trávení volného času někdy ani nemělo smysl.
Díky kroužkům a dalším aktivitám mají děti i mládež
spoustu možností, jak svůj volný čas vyplnit. Jak vidí
patnáctileté fungování střediska jeho ředitelka Jarmila Vaclachová?
TYMY slaví 15 let svého fungování, z čeho máš za tu
dobu největší radost?
Mám velkou radost z toho, že se potvrdilo, že těch 15 let
mělo smysl. Také se potvrdilo, že tehdejší nápad, byl dobrý.
Všetulská škola byla rok prázdná a myšlenka zaplnit ji znovu
dětmi byla přínosná. Mám radost z toho, že se nám stále vrací
děti do kroužků, a to nejenom děti místní. Děti k nám dojíždí
nejen z mikroregionu Holešovska, ale dokonce z Bystřicka, Kroměřížska, z Otrokovic, Tlumačova. Mám radost, že ta myšlenka
se ujala. Jsem ráda, že jsme se pro mnohé děti stali pevným
bodem v jejich životě. Každé dítě potřebuje někam patřit. Nesmírně mne těší, že pro mnohé děti a mladé lidi jsme přístavem
a rádi tady tráví volný čas. I když se společnost za těch 15 let
velmi proměnila, tak jedno je stejné. A to totiž to, že mezi mé
nejkrásnější zážitky s dětmi patří večery při táboráku, kdy si
s dětmi povídáme, čteme, zpíváme... To prostě funguje vždycky.
Přes TYMY prošly už stovky dětí, někteří jsou už
dospělí lidé, vrací se zpět třeba už se svými dětmi?
Ano vrací. Vrací se i po letech. Je pravda, že už mnozí,
kteří před lety u nás prošli tábory, tak se vrací jako instruk-

toři, vedoucí a někteří k nám dokonce už vodí své malé děti
do kroužků. Mám velkou radost, že je pro ně značka TYMY zárukou kvality a mají pěkné vzpomínky. Tím, že se nám vrací,
tak se nám potvrzuje, že zážitky s TYMY nemají pro děti pouze momentální efekt, ale zůstávají v nich hluboce zakotveny.
Neformální vzdělávání nabývá stále na větším významu.
Vedení takového centra pro mládež jistě obnáší
také spoustu nervů a starostí, je spokojenost dětí
a rodičů dostatečnou odměnou?
Bez toho by to nešlo. Celý život se pohybuji ve volnočasových aktivitách a tvrdím, že je to ta nejkrásnější práce.
Je to velmi tvůrčí práce plná neustálých změn. Pořád se děje
něco nového, takže je to super. Člověk při takové práci nemá
čas na nepodstatné věci.
Jaké budou oslavy 15. výročí?
Oslavy jsme pojali ne jako jednorázovou akci, slavíme
v podstatě celý rok. Uskuteční se několik akcí. 19. května
se sejdou bývalí i současní pracovníci, naši dobrovolníci,
sponzoři a přátelé TYMY. 10. června chystáme velkou narozeninovou party pro členy kroužků, jejich kamarády a rodiče.
Tuto odpolední akci bude moderovat populární tvář z ČT Déčko Jakub Voříšek. Děti se mohou těšit na Standu Hložka, bublinovou show, kouzelníka, bubeníky a samozřejmě společně
rozkrojíme velký dort. V rámci oslav nezapomínáme ani na
charitu. Jsme dlouholetými podporovateli deštného pralesa.
Na první červnový den jsme připravili charitativní běh pro
prales. Oficiálně bylo TYMY sice založeno až 1. 1. 2004 jako
příspěvková organizace města pod názvem Centrum volnočasových aktivit. Takže 15 let nám vlastně bude až v lednu.

S oslavami jsme začali již letos
na jaře, protože aktivity jsme
rozběhli v březnu roku 2003
a to byl nejdůležitější krok pro budoucí vznik organizace.
Pro návštěvníky TYMY jsme přichystali také spoustu překvapení, ale ta nebudeme prozrazovat . Všechny k nám moc
zveme, přijďte se k nám podívat
Přejeme Středisku volného času TYMY vydařené
oslavy a spousty dalších spokojených let.
Hana Helsnerová

KVĚTEN
24. 5. Povídání při čaji s dobrovolníky v angličtině
24. 5. Beseda a promítání „Prales dětem“ – od 18.00
25. 5. In-line skate tour II. – večerní projížďka Holešovem na bruslích, koloběžkách a Long Boardech
25. - 26. 5. Noční deskohraní – od 18.00
26. 5. O zlatou vařečku – soutěž dětských nebo rodinných týmů ve vaření kotlíkového guláše
28. 5. – 1. 6. Estonský týden
30. 5. Tvůrčí dílna s Bárou – od 16.00
31. 5. Premedical – centrum preventivní medicíny možnost vyšetření od 9.00 do 20.00
ČERVEN
1. 6. Běh pro prales – charitativní běh
3. 6. Celoměstská oslava Dne dětí
7. 6. Na kolo jen s přilbou – branné odpoledne
8. 6. Zámecká 5ka – běžecký závod v zahradě zámku
9. 6. Holešovský pohár ve stolním tenise
10. 6. Slavíme s TYMY 15. narozeniny
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Děti z Holešovska bojovaly o postup do celostátního kola
mladých zahrádkářů
Holešov – Holešovský zámek prožil 20. dubna den
plný mladých zahrádkářů. Sedmdesát dětí z jedenácti
základních škol Holešovska bojovalo o titul mladého
zahrádkáře. Prostřednictvím vědomostního testu se
žáci utkali ve znalosti botaniky, ekologie, přírodopisu
a zdravovědy. V následné putovní soutěži v zámeckých
arkádách museli poznat semena květin a rostlin, okrasné a ovocné dřeviny, letničky a plody zeleniny.
Do národního kola o titul mladého zahrádkáře nakonec z Holešovska pojede za mladší kategorii Susane
Macurová a za starší Ondřej Ambroš z 1. Základní školy
Holešov.
Soutěž připravili holešovští zahrádkáři pod garancí Územního sdružení ČZS Kroměříž. Díky sponzorům,
kterými bylo město Holešov, ZO ČZS Holešov a bystřické
okrasné školky Horák dostaly všechny děti za účast dárečky a květinu.
Za MKS Holešov
Dana Podhajská

Výherci na prvním až třetím místě z obou kategorií Anna Mičková a Vojtěch Lipner ze ZŠ Kostelec u Holešova, Matěj
Obšívač z holešovského gymnázia a Ondřej Ambroš, Lucie Folknerová a Susane Macurová z 1. Základní školy Holešov
spolu se zahrádkářkou Vlastou Čablovou a místostarostou Jaroslavem Chmelařem po závěrečném defilé soutěže ve
Velkém sále zámku.

Floristické soutěže zahrádkářů na výstavišti
V pátek 27. 4. a v sobotu 5. 5. probíhaly na výstavišti Floria také soutěže pořádané Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu v Kroměříži. Byla
to soutěž žákyn ZŠ, studentek SŠ a zahrádkářek,které
dokázaly své estetické cítění a dovednost přenést do
zadaných úkolů. Tématem letošní Floristické soutěže
bylo pro žáky a juniory vytvořit kytici k výročí republiky
a naaranžovat vypichovanou misku z jarních květin.
Nejlépe se zhostila úkolu za žákyně Magdalena Rožnovská z 1. ZŠ Holešov, na 2. místě pak byla žákyně ZŠ
Kvasice Hedvika Bláhová a bronzovou medaili si odnesla loňská vítězka Veronika Rožnovská z 1. ZŠ Holešov.
Za juniory získala 1. místo Nikola Nevjelíková studentka
SŠHS v Kroměříži .
V kategorii „senior“, soutěžily členky základních organizací ČZS z Územního sdružení Kroměříž. Ty měly za
úkol uvázat kulatou kytici ke 100. výročí ČR, a vytvořit
věnec na dveře s použitím jarních živých květin. Jak se
s tímto popraly mají možnost vidět návštěvníci na výstavišti Floria do konce výstavy.

1. místo obhájila členka ZO ČZS Míškovice Jana
Skotková, na 2. pozici získala členka ZO ČZS Prusinovice
Erika Pumprlová a 3. příčku obsadila Tereza Langerová
za ZO ČZS Holešov. Děvčata, která se umístila na 1. místech ve všech kategoriích postupují do zemského kola,

které bude 31. 5. v Prostějově, odtud pak vítězky jdou
do finále do Lysé nad Labem, kde se utkají v této krásné
Floristické soutěži se všemi soupeřkami z celé ČR.
Za organizační tým soutěží - Vlasta Čablová

Společná brigáda
Holešov – Členové Mysliveckého sdružení Hradisko Dobrotice - Žopy, z.s. dne 13. 4. 2018 uspořádali
společnou brigádu na sběr odpadků po honitbě.

Přijmeme brigádníky
pro prodej ovoce do stánku
100 kč/hod. čistého + bonusy
info: 775 666 229
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Zapomínání. Nechtěné, nebo účelové?
19. 4. uplynulo 73 let od hrůzné tragédie, která se
udála 3 týdny před ukončením II. světové války na Ploštině. Tu 19. dubna 1945 nacisté vypálili, její obyvatele
- pasekáře za podporu v okolí bojujících partyzánů zmasakrovali. O čtyři dny později, 23. dubna 1945 se stejná
tragédie odehrála v obci Prlov a Vařákových Pasekách.
Akci provedla zvláštní německá jednotka SS „Josef“,
jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve městě Vizovicích. Zaživa
bylo upáleno 24 osob, tři osoby byly popraveny, jedna
osoba byla umučena při výslechu. O této události píše
ve své knize Smrt si říká Engelchen slovenský spisovatel
Ladislav Mňačko, který byl na sklonku války členem partyzánského oddílu Ploština.
Po válce bylo na Ploštině postaveno několik nových
domů pro pozůstalé, ale každodenní život se sem už
nevrátil. V 70. letech byla Ploština vyhlášena Národním
kulturním památníkem. Dominantou celého místa je
památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na malém návrší nad
osadou v roce 1975 k 30. výročí osvobození. Upomínkou
na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény za-

vražděných pasekářů. Jeden z domků byl Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován pro muzejní účely.
K této tragédii se na Ploštině každoročně koná pietní akt, kterého se zúčastňují občané, představitelé veřejného a politického života, aby uctili památku obětem
těchto událostí. Také letos se pietního aktu zúčastnili
občané, zástupci Parlamentu ČR, politických a společenských organizací, také celá řada představitelů měst
a obcí. Kromě Klubu výsadkových veteránů a členů Klu-

bu českého pohraničí, se pietního aktu za město Holešov, politické a společenské organizace pietního aktu nezúčastnil nikdo. Ani městské periodikum HOLEŠOVSKO,
se o této události nezmínilo, ačkoliv jak už bývá u časopisu zvykem, je v něm celá řada zcela nepodstatných,
nedůležitých informací. Nabízí se otázka, zda neúčast na
pietním aktu představitelů politického a společenského
života v Holešově, event. nepřipomenutí těchto událostí
v měsíčníku Holešovsko bylo jen dílem přirozené lidské
zapomnětlivosti, nebo úmyslného nezájmu.
Tyto a podobné události by se měly veřejnosti
připomínat, především dětem a naší mládeži, protože
jejich vědomosti o hrůzách II. světové války jsou často
značně omezené a zkreslené. Znalost národní historie její uchování v paměti je potřebné jak pro poučení,
tak také vytváření podmínek života v přítomnosti, ale
i budoucnosti. A také proto, aby si děti a mládež byly
vědomy reálného nebezpečí III. světové války, která na
rozdíl od té poslední by pro lidstvo a celý svět znamenala
celosvětovou katastrofu.
Jiří Bať a, Ing. Štefan Haviar, Holešov

Připomněli jsme si 73. výročí ukončení 2. světové války
Počátek května je v každém roce i ve znamení
připomínky konce 2. světové války. Války, která byla
nejen nejstrašnější v dějinách lidstva, ale přinesla další
konflikty ve společnostech a po nacismu nástup nových
diktatur v dalších zemích Evropy. Město Holešov a členové mnoha spolků si osvobození připomínají v regionu
při pravidelných pietních aktech u pomníků padlých -

hřbitov Holešov, Količín, Všetuly, Tučapy, Rymice atd. Tak
tomu bylo většinou i v letošním roce.
Pietní akt u památníku na Ploštině připomíná jednu
z největších tragédií této války na Moravě a jistě má každý možnost se aktu zúčastnit. Toto místo jsem několikrát
– i oficiálně – navštívil, ale oficiální akty a připomínky
podobných tragédií jsou především na vůli a časových

možnostech každého jednotlivce; i když některé oficiality, pompéznosti a účasti mají daleko k upřímnosti.
O vztahu k historii a úctě k obětem pak hovoří především chování v přítomnosti, pokora k obětem všech
konfliktů a tragédií a uvědomění si hrůz, jež naši civilizaci a různá období doprovázejí a stále nám hrozí.
R. Seifert

Májka symbol jara i nové naděje
Holešov – Tak jako vánoční strom v době Vánoc,
tak se stavění májky stalo neodmyslitelnou součástí
našeho náměstí v květnu. Iniciátorem myšlenky obnovit
tradici stavění májky je Místní organizace KDU-ČSL v Holešově, která tuto krásnou tradici obnovila v roce 2013.
Jaká je letošní májka? Délka kmene 14 metrů, špice
4 metry, průměr kmene u země je 25 cm.
Májku zdobí na 200 růžiček. Kmen byl na náměstí donesen 25 siláky. Do kolmé polohy ji dostalo na 50
chlapů za pomocí 5 bidel a 2 lan. Stavba májky je náročná a svým způsobem i nebezpečná. Je stále více
zákonů, vyhlášek a nařízení, které komplikují život těm,
kteří něco vedou či organizují. Pro úspěch je pak o to víc
důležitá touha dosáhnout cíle a nevzdat se a překonat
všechny překážky, které se na cestě vyskytnou. Tedy nejen komplikace legislativní, ale i povětrnostní. Vloni nás
potrápil déšť, letos hrozil vítr. Stavění máje v Holešově
nebylo a není politickou akcí. Je událostí, kdy všichni,
kteří chtějí dojít ke společnému cíli, táhnou za jeden
provaz. V pondělí 30. dubna bylo naším cílem postavit
májku. A májka stojí! Proto velmi děkuji všem, co do
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toho šli s námi. Je v tom obrovská síla. Není to o různých
politických stranách, ale o lidech, kteří se nebojí něco
udělat společně pro dobrou věc.
Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL v Holešově

www.holesov.cz
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Úspěchy pěveckého oddělení ZUŠ
Holešov – Letošní školní rok byl nadmíru úspěšný
především po stránce soutěžní.
Na seznámení se všemi žáky již na konci září proběhl
„Malý koncert v průjezdu“, kde vystoupila většina žáků
i pěvecký sbor. Z nich pak 9 zpívalo na „dětské Portě“
v TYMY. Tu bych především vyzdvihla výkony Julie Weigelové, Veroniky Pospíšilové a Veroniky Rožnovské, příslibem je i předškolák Honzík Bednárek. Po sérii vystoupení „u Mlsné kočky“ (za tuto možnost velmi děkuji pí.
Bartoškové a všem nahodilým návštěvníkům) jsme byli
připraveni na celostátní soutěž v Olomouci. Před první adventní nedělí si změřilo 5 žaček síly s dětmi celé republiky.
Veronika Pospíšilová 1. místo, Kiara Píšová 2. místo, Julie
Weigelová a Berenika Doleželová Čestné uznání. Ve dvoukolové soutěži se umístila i Barbora Gajdošová 3. místo.
Po velké generálce na holešovském Gymnáziu (dík
patří nejen panu řediteli Janalíkovi, ale i panu učiteli Vojtkovi) a školním kole v ZUŠ, nastala hlavní soutěž letošního
roku. V polovině února se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ
v Kroměříži. Z 8 žáků naší školy získali 1. místo a postup
do krajského kola Veronika Pospíšilová z 0. kategorie
a Barbora Gajdošová ze 7. kategorie. Úspěšné byly však
i Kiara Píšová 2. místo v 0. kategorii a Veronika Rožnovská
2. místo v 6. kategorii.
Následovaly soutěže ve zpěvu lidových písní, které jsou náročné nejen textem – nářečí, ale i po stránce
intonační, neboť soutěžící zpívají a capella, neboli bez
doprovodu. Na začátku února to byl „Hanácký kohót“
v Kroměříži. Připraveno bylo 8 zpěvaček, které soutěžily jak za ZUŠ, tak také za svou ZŠ. Do regionálního kola
v Prostějově postoupily Veronika Pospíšilová, Anna Jakubíčková, Nela Zacharová a Karolína Gogelová. V polovině
března, pokračovala soutěž „Valašská píšťalička“ v Bystřici
pod Hostýnem. Zde zpívalo 7 žaček, umístila se pouze
Anna Jakubíčková. Na obou soutěžích zpívala i nejmladší
naděje třídy, 6 letá Sandra Marková.
Na krajském kole soutěže ZUŠ do Karolinky jela pouze Barbora Gajdošová a získala 2. místo. Po Velikonocích
nás čekala prestižní mezinárodní soutěž „Pro Bohemia“
na konzervatoři v Ostravě. Veronika Pospíšilová a Kiara Píšová získaly 3. místo a Barbora Gajdošová, která soutěžila
i se studenty konzervatoří, prokázala svůj velký potenciál.

Zde bych chtěla poděkovat kolegyni Ladislavě Jančové za
klavírní spolupráci a velkou obětavost.
Poslední soutěží letošního roku bylo regionální kolo
soutěže „Hanácký kohót“ v Prostějově. Všech 5 připravených žaček, se hezky umístilo. Veronika Pospíšilová
1. místo, Nela Zacharová a Karolína Gogelová 2. místo,
Anna Jakubíčková 3. místo. Díky této soutěži získala třída
nového člena, talentovanou Sofii Červenkovou 2. místo.

Na 8 soutěžích zpívalo 17 žáků z 25 žáků třídy, někteří opakovaně. Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem
rodičům, kteří své děti nejen podporují v jejich nadání, ale
jsou ochotni i obětovat svůj volný čas a doprovázet je na
všech akcích.
Přehlídku všech mladých zpěváků můžete slyšet
15. 6. (16 hodin) v atriu zámeckého nádvoří, kde budou
zpívat starší žačky s paní učitelkou u cembala hudbu barokní a klasicistní.
Bc. Kateřina Jurášková
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Pozvánka
Divadlo 6. května vás zve na dvě premiéry Její pastorkyně. V sobotu 26. května
a pátek 1. června 2018 v 19 hod. do kina Svět v Holešově. Proč musíte vidět obě představení? V hlavní roli Kostelničky se totiž vystřídají Bohdana Hýžová a Ivona Vávrová. Obě
jsou skvělé a přitom jiné. Nabízí jiný netradiční pohled na klasické vesnické drama. Režie
se pohostinsky ujal Konrád Popel, výtvarna Adéla Szturc a hudby hitmaker Ladislav Mrlík
ze Zlína. Nenechte si ujít dva neopakovatelné divadelní večery. Každý bude stát za to.
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Hity od světových hvězd U2 či Rammstein
zazní v Kroměříži!!!
Svátek všech rockových fanoušků, to je Revival Fest. Již podruhé se areál kroměřížského výstaviště promění ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Letos je pro vás připravena
hudba irských U2, slovenských TEAM, německých RAMMSTEIN a české skupiny KABÁT. Přijďte si
užít pohodovou atmosféru se svými přáteli.
VSTUPENKY v síti Ticketpro:
https://www.ticketpro.cz/novinky/2295463-revival-fest-2018.html
Od 1. do 31. května vstupné za 200,- Kč
Od 1. do 29. června vstupné za 250,- Kč
Vstupné na místě 280,- Kč
Děti do 15 let mají v doprovodu dospělé osoby vstup ZDARMA!

Časový harmonogram akce:
15:00 - 16:00 U2 REVIVAL „DESIRE“
17:00 - 18:00 TEAM REVIVAL MARTIN
19:00 - 21:00 KABÁT REVIVAL LIVE
22:00 - 23:00 RCZ RAMMSTEIN
TRIBUTE

PRODÁM GARÁŽ

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

na Dulkelské ulici ve Všetulích
za „pálenicí“, blízko vstupu do zahrádkářské osady. Skvělé vnitřní i venkovní
osvětlení, třífázový el. proud.
Tel.: 602 716 894, 14 - 16 hod.

KOUPÍM STARÉ
PIVNÍ LAHVE

Tel.: 603 447 040

s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081
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Na Cape epic Češi zářili, zastoupení měl i náš region
Cyklistický závod Cape epic se od roku 2004 koná
každoročně v Jihoafrické republice. Jedná se o oficiální
závod pod záštitou Mezinárodní cyklistické unie (UCI).
Trvá osm dní, během nichž závodníci urazí necelých
700 km. Trasa závodu se každoročně mění, cíl je však
vždy ve vinařských oblastech provincie Západní Kapsko.
Na nejslavnějším etapovém závodu dvojic na horských
kolech letos zvítězil Jaroslav Kulhavý, české barvy
však hájil také Ondřej Fojtík z Bystřice pod Hostýnem.
Do Cape Epic vstupoval sice jako nováček, ale hodně
zkušený, protože na svém kontě má už mnoho etapových závodů. Na startu byl jedním z 12 českých bikerů
a v kategorii Masters usiloval o nejvyšší pozice. A podařilo se! Vítěz Ondra Fojtík nám ukrojil kus svého času
a věnoval nám několik informací.
Osmidenní závod musí být vyčerpávající, nedovoluje žádné výpadky, je třeba podávat každý
den ty nejlepší výkony, aby se závodníci dobře
umístili, je to tak?
Ano, Etapové závody jsou vrcholem závodní cyklistiky, k úspěchu je potřeba vysoký výkonnostní
standard a veliká psychická odolnost a vyrovnanost
po celých 8 dní. Je celá řada aspektů, které se podílí na
výsledku, od kvalitního materiálu, dobrého týmového
zázemí a především zdraví, hlavně na afrických závodech je nutné si na zažívací potíže dávat maximální
pozor. V závodním stresu a při vyčerpání organismu
je totiž hodně oslabená imunita. Byl to můj asi už 20.
týdenní závod, perfektně se mi povedla příprava (už na
etapovém závodě v Andalusii se mi povedlo vyhrát ve
svojí kategorii), měli jsme profesionální zázemí v týmu
Wilier Force 7C, jsem moc rád, že jsem byl součástí týmu
a povedlo se nám vyhrát v kategorii Masters.
Se svým italským parťákem Massimem Debertolisem jste přáteli i v normálním životě nebo
jde jen o cyklistické přátelství a souhru?
S Massimem se známe asi 5 let osobně, a protože
jeho tým a také mě podporuje p. Kmenta a jeho firma
KCK Zlín, tak Massimo přišel s nápadem, jestli nezkusíme vyhrát Cape Epic, dokud oba závodíme. Byl jsem
samozřejmě nadšený, že budu právě s ním startovat
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v Kapském městě (Massimo je Mistr světa v maratonu
z r. 2004). Byly to nezapomenutelné dny s italským
týmem.
V elitní vlně na Cape epic startoval taky Váš
bratr Honza. Napadlo Vás, že byste startovali
spolu?
Samozřejmě jsme o tom přemýšleli už dávno, ale
není úplně jednoduché sehnat prostředky na startovné
a celý závod, jsem rád, že jsme tady mohli startovat
a zažít jedinečnou atmosféru tohoto výjimečného závodu.
Na startu se spolu ale setkáváte na jiných
závodech, místní fanoušci vás mohli vidět například na Rohálovské 50. Tam jste bráchovi s přehledem stačil. 
Je to tak, jezdíme spolu v elitní kategorii přes 10
let, poslední 2 roky jsme i po dlouhé době spolu v týmu,
a to FORCE KCK ZLÍN. Startovali jsme spolu na Titan Desert v Maroku, Iron Bike v Itálii a dalších velkých závodech, jsem rád, že jsme tak často spolu i po závodech.
Jaké další závody vás čekají?
Teď se připravujeme na start na Krále Šumavy, který se jede jako Mistrovství ČR v maratonu. Po něm bude
dalším vrcholem náš domácí Bikemaraton Drásal, pro
mě v roli pořadatele a pro Honzu v roli obhájce vítězství
na trati OBR Drásal.
Více času teď trávíte patrně v Brně, že? Dočetla jsem se, že jste si s bratrem otevřeli tréninkové
centrum a cyklistický obchůdek. Chcete
vzdělávat a pomáhat hlavně mladým
cyklistům?
V Brně na Lesné jsme otevřeli Fojtík
cycling Club, spojení cyklistického obchodu
a tréninkového a výživového poradenství pro
cyklisty, plánujeme i vytvoření týmu a zázemí
pro mladé bikery.
Prestižní domácí závod Bikemaraton Drásal České spořitelny, který pořádá Drásal team Holešov z.s, letos slaví

25. výročí! Trasa 117 km je zařazena od kalendáře
UCI a dlouhý Force Obr Drásal je se svými 200 km
a 6000 metry převýšením nejtěžším jednorázovým MTB závodem u nás. Drásal se nám kvapem
blíží. Jak probíhají přípravy a jaké novinky jste si
pro jubilejní ročník připravili?
Hlavní novinkou 25. ročníku je zpráva, že Drásal
bude dvoudenní akce, v sobotu se pojede trasa A na
117 km, která je letos zařazena do UCI World series of
maraton, trasa OBR Drásal, kterou jsme jako 5. ročník
výjimečně prodloužili na 208 km, a také dětské závody.
Součástí závodu bude bohatý doprovodný program
pro celou rodinu a ve večerních hodinách tradiční koncert a ohňostroj.
V neděli si účastníci mohou projet trasy na 16,31
a 55 km, tzn. hlavní trasy seriálu Kola pro život.
Váš tým potřebuje pro hladký průběh závodů
také doplnění dobrovolníků. Kolik jich přijmete?
A komu se mají zájemci případně ozvat?
Máme velikou podporu od města Holešov, se zázemím závodu výrazně pomáhá organizační tým Kola
pro život, my se staráme o značení trasy, pořadatele
na trati, občerstvovací stanice atd. K uspořádání závodu je třeba přes 300 pořadatelů, kterým nabízíme tričko a peněžní odměnu. Prosíme zájemce, aby se hlásili
na info@drasal.cz
Děkuji za rozhovor a přeji spousty dalších ve
zdraví najetých kilometrů.
Hana Helsnerová

až

1500,500 - 1500Kč
Kč
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Draci Holešov opět vyrazili do Itálie
V italské Cervii se každoročně koná sraz drakiádníků z celého světa, letos se sjeli už po osmatřicáté.
Letos podruhé se na Kite festival vydali také Draci Holešov. Přehlídka draků představuje vždy unikátní
podívanou, kdy je možné na nebi vidět spoustu různých tvarů a typů draků. Draci Holešov se zaměřují
hlavně na draky na jednom provaze, tedy jednolané. K vidění byly ale také nejrůznější sestavy draků.
Leteckou sezónu Draci zahajují pravidelně již v březnu, kdy probíhá otevírání nebe v Rakousku, poté následuje italská Cervia, květen patří Vídni, červen Maďarsku, srpen Polsku a Silvestr s draky pak probíhá
tradičně ve Vídni. Pouštění draků tedy opravdu není jen dětskou podzimní záležitostí.
Hana Helsnerová

Vzpomínka na starostu Sokola br. Ladislava Jaroše
Holešov – Tradiční vzpomínka na oběti války z řad
sokolů a starostu br. Ladislava Jaroše se koná na vrchu
Jehelník – jeho oblíbeném místě k turistickým vycházkám. U pamětní desky s jeho jménem je vždy položena
kytička. Letošní kalamita v lesích způsobila, že symbolická kytička a vzpomínka proběhla u sokolské lípy na
Náměstí F. X. Richtera.
Starosta Sokola Holešov se zapojil s dalšími sokoly
do odboje v organizaci Obroda národa a zradou ve vede-

ní organizace byl v době heydrichiády popraven v červnu
1942. Popraveno bylo i 8 dalších členů Sokola a 18 bylo
vězněno.
Ladislav Jaroš se stal po ukončení filosofické fakulty profesorem na Gymnáziu, které nese jeho jméno.
V roce 1938 se stal jeho ředitelem. Nezištně předával své
znalosti a organizační schopnosti městu, ale nejvíc pracoval v holešovském Sokole a jeho starostou byl 13 let.
Byl zastáncem nových proudů v tělovýchově a pod jeho

vedením zaznamenal Sokol úspěchy na poli sportovním
i kulturním. Za obětavé služby mu město udělilo v roce
1940 čestné občanství. Byl jmenován rytířem Francouzské akademie a řád i členství Francii po mnichovské
zradě vrátil.
Každoroční vzpomínka v tyto dny patří člověku,
který byl respektován pro svou lidskost, rozvážnost
a spravedlnost.
Výbor T. J. Sokol Holešov

Poděkování gymnáziu
Ladislava Jaroše
Holešov – Tělocvičná jednota Sokol Holešov byla
pověřena zajištěním tělocvičny pro secvičnou cvičenců seniorské skladby „Princezna republika“, která bude součástí
hromadných vystoupení na XVI. všesokolském sletu v Praze.
Slet pořádá Česká obec sokolská ke stému výročí založení
republiky, na kterém mají svůj podíl i sokolové. Díky pochopení ředitele Gymnázia Dr. Janalíka bylo již podruhé nedělní
odpoledne 22. 4. Tělocvičnou, kde se pilovala hromadná
skladba pod vedením jejich autorek sester Kocmichových
z ČOS. Skladba se cvičí na známé Hašlerovy melodie.
Chceme při této příležitosti připomenout, že v roce
1938 byl ředitelem Gymnazia prof. Ladislav Jaroš, který
byl i starostou Sokola Holešov. Pod jeho vedením dosahovala jednota nejen sportovní úspěchy, ale vedla i bohatý
kulturní život. Dr. Jaroš byl zapojen s ostatními sokoly do
odboje a zradou v něm byl v době heydrichiády v roce
1942 popraven v Kounických kolejích v Brně.
Cvičenky a cvičence ze Župy hanácké pro vystoupení
na slet připravila župní vedoucí sportů sestra Dana Klárová, která shodou okolností na Gymnáziu učila. Až budete
sledovat sletová vystoupení, najdete čtverec 36 cvičenců
ze Župy hanácké v první řadě vpravo a najdete známé tváře ze Sokola Holešov, Kroměříž a Bystřice p. Host.
Pane řediteli, ještě jednou velké díky za pochopení
a podporu při přípravě na XVI. všesokolský slet v Praze.
Výbor T. J. Sokol Holešov

Přijďte si zacvičit i vy
Tělocvičná jednota Sokol Holešov zve ženy během prázdninových měsíců k pohybu v přírodě.
Již několik let cvičíme harmonizační sestavu TAI-ČI o 28 formách v Americkém parku na hřišti házené. Zájemkyně
mají možnost si nezávazně vyzkoušet, o jaký druh cvičení jde, a případně v něm i pokrčovat v rámci cvičebního
programu T. J. Sokol. Akce je bezplatná! Cvičíme v pondělí od 17,30 hod a v pátek od 9,00 hod.
Zveme všechny k pohybu!
T. J. Sokol Holešov

Zámecká 5
Holešov – V pátek 8. 6. se uskuteční 7. ročník běžeckých závodů pro celou rodinu.
Děti se registrují na místě v den závodu, registrace
na hlavní 5 km závod probíhá také elektronicky do 31. 5.
na http://rohalovska-desitka.cz/registrace-zamecka5/.
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Úspěšná sezóna volejbalistů SKP Holešov
Holešov – První sezóna po několika letech odmlky
se holešovským volejbalistům mimořádně vydařila. Na
začátku bylo velké očekávání a možná i trochu obava,
zda si družstvo tzv. „sedne“. Ukázalo se, že obavy byly
plané. Hráči si sedli dokonale, jak po stránce herní, tak
i po stránce kamarádské.
K vydařené sezóně Krajského přeboru, kterou, po
zlepšujících se výkonech, zakončili na 2. místě, přidali
hráči SKP Holešov další dva úspěchy. Tím prvním bylo
vydařené vystoupení na kvalifikaci o postup do 2. Národní Ligy. Kvalifikace se konala v Lanškrouně za účasti
družstev Lanškrouna, Hodolan, Červeného Kostelce, Palkovic a Holešova. Hrálo se turnajovým systémem a do
2. NL postupovala první dvě družstva. V prvním zápasu
nastoupili holešováci proti favorizovanému týmu Hodolan, které vede bývalý úspěšný reprezentační nahrávač
Zapletal. První set byl poměrně snadnou záležitostí
soupeře, další dva byly z pohledu Holešova mnohem
vydařenější. Oba sice nakonec získal soupeř, ale výsledky setů 27:25 a 31:29 svědčí o naprosto vyrovnané
bitvě se šťastnějším koncem pro Hodolany. Druhý zápas
na Holešov čekalo družstvo Lanškrouna. Domácí, které
hnali dopředu vynikající fanoušci, byli lepší a zaslouženě zvítězili. Zápas č. 3 proti Červenému Kostelci si už
ale holešováci nedali vzít a po boji vyhráli 3:2. Poslední
zápas proti Palkovicím byl ve znamení souboje bratrské
dvojice Kamila a Lukáše Janečkových. Kamil, nahrávač
Holešova, vyšel ze souboje proti Lukášovi, nahrávači Palkovic, lépe a Holešov tak porazil Palkovice 3:1. Celkově
tak zakončil kvalifikační turnaj na třetím, bohužel nepostupovém místě. S předvedenou hrou mohli být ale hráči

nadmíru spokojeni. Sestava: K. Janečka, A. Lutonský, J.
Karabec, J. Hermann, P. Červenka, A. Nášel, L. Douda, T.
Vaculík
Zřejmě největšího úspěchu této sezóny volejbalisté
SKP Holešov dosáhli v Chocni na Mistrovství ČR veteránů. Několik hráčů již splňuje podmínku účasti na tomto
mistrovství - věk 40+.Aby však byl tým kompletní, bylo
třeba jej doplnit o výborné hráče z takřka celé Mora-

vy - Šternberku, Šumperku, Brna. Takto složený tým
se pod hlavičkou SKP Holešov zúčastnil ve dnech 28. 29. 4. finálového turnaje MČR v Chocni a po perfektním
týmovém výkonu, kdy v semifinále porazil Liberec v čele
s extraligovým blokařem Staňkem, obsadil krásné druhé
místo a stal se tak vicemistrem ČR v kategorii veteránů
pro rok 2018. Z družstva Holešov se zúčastnili: A. Nášel,
R. Ohlídal, E. Sova a T. Vaculík.

Hororová Rohálovská 50
Letošní 9. ročník oblíbeného akčního cyklistického závodu přinesl závodníkům opět zajímavou trať,
spoustu adrenalinu a mimo jiné také hororové překvapení. Ve strašidelném duchu se nesl celý průběh závodu,
od samotné upoutávky, přes stylovou vizáž některých
závodníků až k samotnému setkání se strašidly tváří
v tvář. Organizátoři kromě překvapení pro jezdce svědomitě připravili také skvělou trať s převýšením 950 metrů,
s dvěma brody, prudkými stoupáními, zábavnými sjezdy
a atraktivními singletraily.
Hlavní závod odstartoval ve 12:30 výstřelem
z napoleonského děla, závodníci se v čele s terénním
zaváděcím vozem vydali na úvodní okruh, zakončený rychlostní prémií. Dlouho se jezdci drželi v těsných
rozestupech s vyrovnaným tempem, postupně se ale
favorité dostávali do vedení, které si udrželi až do cíle.
Vítězem Rohálovské 50 se stejně jako v loňském roce stal
Jan Jobánek, který je zároveň držitelem rychlostního rekordu trati z roku 2012. Ani letos se mu ale nepodařilo
sebe samotného pokořit a dojel s časem 1:44:53. Jako
druhý dorazil Marek Rauchfuss, v těsném závěsu pak Pavel Skalický. Na čtvrtém a pátém místě se umístili bratři
Fojtíkové. V ženské kategorii zvítězila Krzystała-Stępień
Zuzanna s časem 2:03:32.
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Diváci vytvářeli skvělou atmosféru na oblíbených
úsecích závodu, oba brody nevyjímaje. Někteří závodníci
sice nástrahám vodního přejezdu podlehli a nedobrovolně se vykoupali, avšak za bouřlivého skandování hbitě
opět naskočili do sedla a neohroženě šlápli do pedálů.
Závod byl rozdělen do více kategorií. Jedna samostatná
(s humorným názvem TIR) byla vypsána pro závodníky
nad 100 kilogramů. Svůj vlastní závod si v dopoledních
hodinách odjely také děti. Po celý den pak probíhal doprovodný program včetně dětských atrakcí, hudebního
programu nebo tomboly.
Letos, stejně jako v letech minulých, byla organizována finanční podpora potřebným. Letos byl výtěžek
věnován Šimonovi z Přerova, který statečně bojuje se
vzácnou a zákeřnou nemocí - juvenilní dermatomyozitidou. Účastníci a návštěvníci „Rohálovky“ na Šimona
přispěli částkou 52 910 Kč. Na účet přišlo 18 600 Kč, do
zapečetěné kasičky bylo vybráno 21 310 Kč, závod absolvovalo 74 bikerů v hororové výzdobě a za každého
pořadatel věnoval 100 Kč. Někteří měli detailní kostýmy,
proto pořadatelský tým věnoval celých 10 000 Kč a v soutěži RAAB-chňap se vybralo 3 000 Kč
Rohálovská 50 byla pro závodníky jistě vyčerpávající, pro diváky však velice pestrá, atraktivní a pozoru-

hodná. Obrovskou pochvalu si zaslouží pořadatelé za
bezchybnost, svědomitost o obětavost. Za to, že vkládají
srdce do „Naší jarní srdcovky.“
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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VÝROČÍ - ČERVEN
3. 6. 1943

Narodila se STEHLÍKOVÁ Hana. Režisérka, herečka, autorka her v Divadle 6. května, často publikovala články o činnosti souborů a o přehlídkách v „Amatérské scéně“.
Jako učitelka vychovala řadu hereckých talentů. Pracovala jako ředitelka holešovského Domu dětí a mládeže a Sdruženého závodního klubu v Holešově. Režijně se
podílela na pohádkách pro děti, řadě kulturních večerů a celoměstských akcí, pracovala v okresním, oblastním i krajském poradním sboru pro divadlo. Vedla dětské
divadelní soubory na různých školách. Věnovala se přípravě literárně-dramatických pořadů. Např. k 50. výročí vzniku ČSR, historický průvod k 700. výročí města
Holešov. - 75. výročí narození

7. 6. 1908

V Holešově se narodil ZEDEK Miroslav, PaedDr., po maturitě na holešovském gymnáziu studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V r. 1954 přešel na PdF UP
v Olomouci. Působil zde jako odborný asistent, od r. 1959 byl zastupujícím docentem, docentem od r. 1962 a od r. 1970 řádným profesorem. V letech 1969-1973
prorektorem univerzity. Autor nebo spoluautor řady skript a učebnic geometrie. (+ ?) - 110. výročí narození

9. 6. 1938

Narodil se VALENTA Jiří. Učitel výtvarné výchovy na 2. ZŠ v Holešově, amatérský malíř. Po maturitě na gymnáziu v Boskovicích vystudoval učitelství v Olomouci
a na UJEP v Brně. Od roku 1965 žije v Holešově. 1965 – 2000 učil na II. ZŠ v Holešově. Měl několik samostatných i kolektivních výstav, na kterých představil své krajiny
i zátiší. Ilustruje své povídky („Příhody z přírody“, „Povídání o lidech“). Napsal také „Historii Benešova“ a „Památky na Holešovsku“. Vedle malování se věnuje dokumentaci výtvarných děl, která jsou rozeseta po holešovských ulicích či domech. Vlastní sbírku reprodukcí autoportrétů. - 80. výročí narození

24. 6. 1988 Zemřel ALEX František. Duchovní, hudební historik, sběratel umění, editor bibliografických tisků, grafiky a drobné plastiky, ochranář na úseku památkové péče,
vlastivědný pracovník. Maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích, vystudoval teologickou fakultu v Olomouci. Působil v duchovní správě v Křelově (1941-42)
a v Holešově (1942-1985). V roce 1969 ustanoven děkanem holešovské farnosti, 1977 jmenován sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly v Kroměříži, ale podle
svého přání působil i nadále v Holešově. Od mládí projevoval velký zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění. Autor spisku „Chrámová hudba na Vyškově kolem roku
1660“, soupis „Bezručova poezie v české hudbě: soupis zhudebněných básní Petra Bezruče“. Časopisecky publikoval příspěvky z oblasti památkové péče, knihovnictví,
literatury aj. Soustředil cenné soubory různých vydání Máchova „Máje“, „Babičky“ Boženy Němcové, Erbenovy „Kytice“ a Bezručových „Slezských písní“, unikátní
soubor autografů - upomínkových textů, veršů a drobných kreseb českých předních umělců. Po 2. světové válce působil jako oblastní duchovní rádce Junáka. Patřil
k zakládajícím členům holešovského vlastivědného kroužku. Editorská činnost - vydal mnoho soukromých tisků, grafických cyklů, novoročenky, exlibris, příležitostné
tisky a volnou grafiku. Z jeho velké a cenné knihovny se podařilo Městské knihovně v Holešově získat 733 svazků. Svými aktivitami po celý život šířil propagoval
osobnost a dílo básníka Petra Bezruče. Je pochován na holešovském hřbitově. (*11. 8. 1913 v Drahotuších) – 30. výročí úmrtí
26. 6. 1858 Narodil se ČERVINKA František. Učitel, botanik, národopisný pracovník, sběratel lidových písní, včelař, florista a malíř rostlin. Působil od roku 1884 jako správce školy
v Tučapech a od 1888 v Prusinovicích. Spolupracoval s Františkem Bartošem. Sesbíral 130 písní s nápěvy. V Holešově vedl včelařský kroužek. (+2. 12. 1929 v Prostějově) – 160. výročí narození
30. 6. 1923 Zemřel BLOKŠA Jan. Duchovní, dantista, spisovatel, překladatel. Ve Frenštátě absolvoval národní školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Vystudoval
gymnázium v Přerově a teologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1885. Od 1. srpna 1885 se stal kooperátorem v Kostelci u Holešova. Onemocněl plicní
tuberkulózou a 18. října 1886 farnost upouští. Získává místo zámeckého kaplana na zámku Innernsteinu v Horních Rakousích. Po čtyřech letech se vrací na Moravu
a přijímá místo profesora češtiny na Vyšším lesnickém učilišti v Sovinci. Roku 1896 se vrací k duchovní správě, působí na farách v Olbramovicích, Rudě nad Moravou,
Olomouci a Majetíně. Zhoršení zdravotního stavu zapříčinilo jeho odchod na trvalý odpočinek. Svou bohatou knihovnu rozdal různým spolkům a korporacím, dantovskou
literaturu daroval Matici Cyrilometodějské v Olomouci. Blokšova láska k Dantovi přetrvala celý život. Napsal dílo„Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy: studie historické
a literární“, „Výklad Božské komedie Danta Alighieriho: se zvláštním zřetelem na Aristotela a sv. Tomáše Akvinského“. P. Blokša překládal díla z italštiny, němčiny, francouzštiny a polštiny. Přispíval články do Hlasu, Vlasti, Našeho věku, Časopisu Matice moravské, Časopisu katolického duchovenstva aj. Napsal i několik náboženských knih:
„Eucharistická křížová cesta“, „Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti Oltářní“ atd. (*17. 6. 1861 ve Frenštátě pod Radhoštěm) – 95. výročí úmrtí

23. Slet čarodějnic v Žopích
Dvacátého sedmého čtvrtý v pátek
MŠ Žopy slavila „svátek“.
Svátkem tímto Čarodějnice byly,
všichni na místě se proměnili.
Děti předvedly své vystoupení
a převzaly na chvíli vladaření.
Nakonec soutěže splnily,
žaludky buřtem naplnily.
Starosta Seifert přišel nás podpořit
i s panem Chmelařem lektvary uvařit.
Všichni pak společně zpívali, tančili,
s úsměvem, s radostí se pěkně bavili.
23. slet moc dobře dopadl,
každý, kdo přišel, slavení propadl.
Mateřská škola všem velmi děkuje,
na další ročník plány připravuje.
Veronika Hřibová, paní učitelka MŠ Žopy
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Hasiči z Ludslavic pomáhali
Spolky SDH mají v obcích a městech dlouholetou
tradici a je velice důležité, že si vychovávají mladou
generaci a své nástupce. Mladí hasiči reprezentují svou
obec a SDH, zúčastňují se různých hasičských soutěží ve
Zlínském kraji, např. Středomoravského poháru mládeže
nebo Zlínské ligy mladých hasičů. Na dětech je vidět, že
je soutěžení baví, dělají to s láskou, pomáhají si a drží při
sobě. Při neúspěchu jsou sice zklamané, ale dovedou se
navzájem utěšit a obejmout a tak by to mělo být nejen
na závodech, ale i v běžném životě.
Práce s dětmi je náročná nejen pro děti, jejich rodiče
a trenéry, ale také pro obecní úřady a SDH, bez jejichž
finanční pomoci by se tato záslužná činnost nemohla realizovat. Díky tomu však tyto děti už v mladém věku ví,
co je to poctivost, zodpovědnost, týmová práce a ochota
pomáhat druhým.
To, že mladí hasiči mají tuto podporu, že má někdo
o ně zájem, že se jim někdo věnuje a obětuje jim veškerý
volný čas, není samozřejmost. Je spoustu dětí, kterým se
toto všechno nedostává.
Proto, na Obecním úřadě v Ludslavicích, ve spolupráci se starostou obce panem Vojtěchem Adamíkem,
místostarostou Ing. Martinem Lužou a starostou SDH
Ludslavice panem Radomírem Kojetským, vznikla myšlenka vydat kalendář mladých hasičů s názvem „Děti
dětem“ Mladí hasiči 2018. Smyslem tohoto kalendáře je
nejen podpora práce s dětmi a mládeží, ale také charitativní pomoc. V průběhu roku 2017 byly pořizovány na

hasičských závodech fotografie mladých hasičů, které
byly použity v kalendáři. Této akce se k naší velké radosti
zúčastnilo celkem 29 týmů SDH a jejich obecních úřadů
i z mnoha různých regionů: Bohuslavice, Částkov, Holešov, Horní Lapač, Kurovice, Lechotice, Lhotka, Loučka,
Louky, Ludslavice, Lukov, Machová, Malenovice, Martinice, Míškovice, Mysločovice, Podhradí, Prštné, Rusava,
Rymice, Salaš, Šarovy, Štípa, Štítná nad Vláří, Tečovice,
Velký Ořechov, Vrbka, Záhlinice a Zahnašovice. Aby byl
výtěžek z prodeje co největší, oslovili jsme několik podnikatelských subjektů, kteří přispěli finanční částkou
a uhradili tak celý výtisk kalendářů: Stolařství Adamík
Ludslavice, Jiří Dohnal-Drogerie TETA Holešov, Vodárek
Transport a.s., Zednictví Závrbský Ludslavice, Stanislav
Kojecký Ludslavice, Lucie Adamíková-Hotel TACL Holešov, Trachea a.s. Holešov a firma 2DR Vladan Daněk. Celkem se prodalo přes 1500 KS těchto kalendářů v celkové
hodnotě 90.920,- Kč.
Výtěžek z prodeje těchto kalendářů byl předán v prosinci 2017 ředitelce Rodinného centra v Kroměříži, paní
Elišce Petruchové. Toto Rodinné centrum pomáhá nejen
rodinám s dětmi, ale také ohroženým dětem v krizi, které
se ocitnou bez péče, nebo je jejich vývoj či život ohrožen
a dosahuje při své práci významných úspěchů-např.
v roce 2017 bylo dokonce vyhodnoceno inspekcí sociálně-právní ochrany jako nejlepší zařízení svého druhu.
Jedním z mnoha důležitých článků podpory obnovy
a rozvoje venkova je mimo podpory zemědělství, archi-

tektonických a urbanizačních znaků venkova také důležitá podpora kultury a venkovských tradic.
Mezi ně patří různé spolky, které se významným
způsobem na tomto podílí – ať už to jsou Myslivecká
sdružení, Rybářské spolky, Sbory dobrovolných hasičů
a mnoho dalších. Jsme velice rádi, že se nám do této
akce podařilo zapojit spolky SDH, obecní úřady, podnikatelské subjekty, docílili jsme výborné spolupráce s těmito zúčastněnými, podpořili jsme práci s dětmi a mládeží
a v neposlední řadě jsme finančně pomohli těm, kteří to
potřebují.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem těm,
kteří se na vydání kalendáře podíleli, ať už obecním úřadům, SDH, sponzorům, ale také všem dobrovolníkům
z řad SDH Ludslavice a občanům obce Ludslavice, kteří
se na tom podíleli bez nároku na odměnu a ve svém
volném čase.
Dále bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří
se o zachování tradice mladých hasičů podílejí a v neposlední řadě hlavně dětem, které si zaslouží náš velký
obdiv. Tato tradice z nich pomáhá vychovávat lidi, kteří
už v tak brzkém věku ví, co je to čest, úcta, pokora, respekt a smysl pro zodpovědnost. Našim cílem je i nadále
podporovat tyto tradice, pomáhat druhým a podporovat
rozvoj našeho krásného venkova .
Za SDH Ludslavice a obec Ludslavice
Zuzana Kozáčková

Královna české country hudby
Věra Martinová zazpívala
ve Velkém sále
Holešov - Královna české country a pop music Věra Martinová koncertovala
18. dubna ve vyprodaném Velkém sále Zámku Holešov. U příležitosti 30 let na scéně vystoupila v doprovodu hudebníků Báry Šůstkové, Jakuba Juránka, Jana Nerudy a Adriana
Ševečka.
Koncert připravilo Městské kulturní středisko Holešov a Věra Martinová zazpívala
výběr hitů včetně novinek, čímž připomněla textaře a hudebníky s nimiž spolupracovala. Například Michala Tučného, Jaromíra Nohavicu, Pavla Vrbu nebo Ivo Viktorina.
Za MKS Dana Podhajská
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Cyklistům i motorkářům bylo požehnáno
Žehnání cyklistům
Holešov - Ke společnému požehnání cyklistům, koloběžkářům i bruslařům, které proběhlo v úterý 1. května před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově,
se dostavilo více než 50 cyklistů. Děkan Jerzy Walczak
kromě požehnání věnoval každému nálepku patronky
cyklistů Panny Marie z Ghisalla. Popřál všem šťastnou
cestu a zároveň všechny vyzval ke společné projížďce.
K obdarování se připojil také pan starosta, který dětem
i dospělým věnoval bezpečnostní reflexní pásky.
Hana Helsnerová

Žehnání motorkářům
Holešov - Choppery, skútry, krosky, veteráni, naháči i supersporty - stovky těchto plechových nablýskaných
krásek se sjely dne 5. 5. 2018 v pravé poledne na náměstí
Dr. E. Beneše ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie ke společnému požehnání a oficiálnímu zahájení motorkářské sezóny. Jakmile odbily zvony, pozdravili motorkáři burácejícím
túrováním děkana Jerzyho Walczaka, který následně všem
řidičům i strojům požehnal a popřál úspěšnou a bezpečnou
motorkářskou sezónu. Součástí programu bylo vystoupení
holešovských mažoretek Lentilek a nechyběla ani tradiční
kasička na výběr příspěvků pro nemocnou Michalku Láníkovou, která trpí vážným genetickým onemocněním.
Celou akci již tradičně pořádal motorkářský spolek
Býkeři Holešov. Všichni přítomní milovníci jedné stopy
byli vyzváni ke spanilé jízdě městem a společné jarní
vyjížďce ve směru Žeranovice, Racková, Tlumačov a zpět
přes průmyslovou zónu až do Žop k malému občerstvení.
Šťastnou cestu a spousty kilometrů bez nehod!
Hana Helsnerová
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Kulturní servis - květen/červen
KONCERTY:
MUSICA Holešov
Vrcholná díla komorní hudby
Pavel a Petr Šporclovi, Karel Košárek
25. května, 19.30 hod., zámek Holešov
Ačkoliv cesta k finální podobě Mendelssohnova Tria
d-moll nebyla přímá a vedla přes původní obsazení
flétna, violoncello, klavír, kdy i v následné verzi
s houslemi byl na radu skladatele Hillera klavírní part
Mendelssohnem zcela přepracován, vznikla skladba,
která patří k ozdobám koncertních programů
na pódiích celého světa.
Čajkovskij zase řekl, že nikdy žádné klavírní trio nenapíše, načež rok po tomto prohlášení složil dílo, které
by se dalo nazvat i jako Mount Everestem komorní
hudby. Náš program nabídne oba tyto skvosty na jednom večeru.
Vstupné: dle sektorů 150 – 250,- Kč

a MKS Holešov. Účinkuje: Big Bang Josefa Hájka Holešov, sólisté: Petra Foltýnová, Josef Vaverka a Martin
Hejník.

Koncert pro Holešov
2. června, v 10.00 hod., /sobota/ zámecké nádvoří.
Ve spolupráci BIG Bandu Holešov, Ing. P. Zachara

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Všude dobře, doma nejlépe
1. března – 31. května, Městská knihovna Holešov

VÝSTAVY
Turčianské Teplice a Kremnica v obrazech /region Turčiansko - Kremnicko
Od 12. května 2018, zámek Holešov
Výstava fotografií – Gustáv Hegedúš /Turčianské Teplice/, a Janka Kolláriková /Kremnica/.
GYMNÁZIUM - JAK ŠEL ČAS
14. 05. - 31. 08. - Městská knihovna Holešov
Procházka historií školy prostřednictvím výtvarných
prací studentů Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.
Výstava je součástí akcí, které se konají v letošním
roce k 100. výročí založení Československa a k dalším
„osmičkovým“ republikovým výročím.

Výtvarně - literární soutěž pro děti a mládež
k 100. výročí vzniku Československé republiky.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Holešovská regata
22. – 23. 6. /Pá + So/
Pátek: Chinaski, Mirai, Milan Peroutka – Perutě.
Sobota: David Koller, Mig 21, Lenny, BSP, Polemic, Circus Brothers, Franz Alpa, Tokyo, Street 69, Elko Band
Do 31. 5. 2018: Jednotlivé dny (pátek nebo sobota):
dospělí: 450 Kč, děti (7-15 let): 250 Kč, permanentka
na oba dny (pátek + sobota): dospělí: 750 Kč, děti
(7-15 let): 400 Kč
www.holesovskaregata.cz
Poutní místo Svatý Hostýn pohledem
muzejních sbírek
14. 6. 2018, 17.00 hod., studovna Městské knihovny
Holešov
Přednáší Mgr. Ondřej Machálek (MKS Holešov, MJVM
Zlín, Vlastivědný kroužek Holešov)
Vstupné: 25,- Kč
Slavnostní pasování prvňáčků v rámci projektu
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
13. a 14. června 2018 - 13.30 hod. - Zámek Holešov
- sala terrena
Slavnostní pasování žáků prvních tříd rytířem, pohádkovými bytostmi a holešovskými knihovnicemi.
AKCE PRO DOSPĚLÉ
Svatojánské půjčování
21. června 2018 - 8:00 - 12:00, 13:00 - 24:00 hod.
- Městská knihovna Holešov (oddělení pro dospělé
čtenáře)
22. června 2018 - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
- Městská knihovna Holešov (oddělení pro dospělé
čtenáře)

Zavolejte do Rádia Kroměříž a získejte
zadarmo vstupenky na festival!
I letošní léto bude na Rádiu Kroměříž festivalové! Už potřetí vás vezmeme na ty největší festivaly nejen v regionu, ale i v celé České republice, a to zcela zdarma. Rozdáváme
totiž vstupenky v hodnotě více než 250 000 Kč! Užijte si letní festivaly spolu s námi!
Poslouchejte pozorně Rádio Kroměříž na obou jeho frekvencích 103, 3 FM a 107,
0 FM, nebo na internetu a kdykoliv uslyšíte festivalový signál, okamžitě vytáčejte číslo
577 477 123 do našeho studia. Je nutné jednat rychle, protože vstupenku vždy obdrží
ten, kdo se k nám dovolá jako první! Možná i vy tak budete patřit mezi šťastlivce, kteří se podívají na jednu z velkých letních akcí, aniž by musel cokoliv zaplatit. Zavolejte
a získejte vstupenku na některý z letních festivalů: Rock for People, Zubrfest v Přerově,
KromFest v Kroměříži, Překonání gravitace v Kroměříži, ale i vizovické Trnkobranní a další
řada skvělých festivalů.
Letošní léto je na Radiu Kroměříž opět festivalové s námi na ty nejlepší akce chodíte
zadarmo!
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