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Dvacátý ročník Drásala
má svého vítěze
Holešov – Biker Ondra Fojtík (X-SPORTS
Cannondale Koma), rodák z nedalekého Chvalčova, se stal vítězem jubilejního dvacátého ročníku
maratonu Drásal, který vyhrál již po čtvrté a stal
s tak nejúspěšnějším bikerem v celé historii tohoto závodu. Jedná se nejen o nejstarší bikemaraton
u nás, ale také o nejtěžší závod seriálu závodů Kolo

Vernisáže výstavy Ve službě Bohu,
lidem, městu... Str. 22

ÚVODNÍK

pro život České spořitelny. Přestože chvílemi hrozilo počasí deštěm, bylo nakonec kromě občasných
větrných poryvů k závodníkům i pořadatelům přívětivé, a tak si závod i program soboty 6. července
všichni v zahradách zámku užívali.
Pokračování na str. 23 >>>
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Ředitelkou 2. Základní školy
Helena Moravčíková
Holešov – Po šesti letech má 2. Základní
škola ve Smetanových sadech nové vedení.
Rada města Holešova jmenovala na své schůzi 17. června Mgr. Helenu Moravčíkovou
ředitelkou této školy s tím, že se funkce ujme
od 1. srpna letošního roku. Mgr. Helena
Moravčíková bydlí v Kroměříži a v minulých
letech působila jako ředitelka malotřídky
v Ratajích.
Konkurzní řízení na ředitele 2. ZŠ probíhalo
v jarním období a přihlásilo se deset uchazečů. Výběrová komise se sešla dvakrát a po
druhém jednání, kdy se představilo devět
zájemců i se svými koncepcemi a záměry
(jeden se omluvil), určila pořadí a tím doporučila vhodné kandidáty na jmenování. Rada
města, jako zřizovatel školy, si vymínila, že se
setká s prvními třemi zájemci a toto setkání
proběhlo zmíněného 17. června. Po následné
diskuzi a hlasování byla jmenována
Mgr. Moravčíková ředitelkou. Jmenování
platí na dobu šesti let.
Předání školy současnou ředitelkou
Mgr. Drahomírou Konvalinkovou proběhne
v závěru července a následovat bude dokončení příprav na příští školní rok. V pondělí
2. září škola jistě přivítá své žáky zcela
připravena a s perspektivou do dalších let.
Pokračování na str. 3 >>>
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Holešovská REGATA zalitá sluncem a zábavou
Holešov – Již 3. ročník zábavného festivalu s programovou nabídkou
pro malé i dospělé návštěvníky se uskutečnil v prostorách holešovského zámku v sobotu 22. června. Podle prozatímního hrubého odhadu pořadatelů jej
letos navštívilo kolem osmi tisíc návštěvníků. Počasí vyšlo a tak celodenní program proběhl beze změn a bez problémů ve venkovních i vnitřních
prostorách zámku. Díky prosluněnému dni zde panovala příjemná a uvolněná atmosféra. O tom, že je Holešovská regata opravdu festivalem pro celou rodinu, svědčí především její program. Kromě hudebních vystoupení je
zde možnost spousty dalších vyžití. Hvězdami, kterým patřilo letošní hlavní
pódium, byl kromě Fleretů, Olympicu, Kamila Střihavky, Anety Langerové
a Miro Žbirky, také skvělý holešovský ELKO BAND, který publikum pořádně
rozžhavil. Zajímavostí je, že na klávesy v tomto hudebním seskupení hraje
skvělý dirigent Pěveckého sboru Masarykovy university Brno a bývalý sbormistr a dirigent holešovského dětského sboru Moravské děti Michal Vajda.

Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce, zábavné aktivity, projížďky na ponících. Atraktivní a velmi oblíbené byly i letos projížďky na dračích
lodích po zámeckém kanále a v prostřední části vodního trojzubce si zase
zájemci mohli vyzkoušet chůzi po vodě v aquazorbingových koulích. V prostorách zámeckého nádvoří byla po celý den ke shlédnutí výstava historických
motocyklů, prohlídky zámku doprovázeli kostýmovaní průvodci ve stylu
30. let. Navíc na všechny památky v okolí zámku bylo zvýhodněné vstupné.
Zajímavou a legrací okořeněnou byla i soutěž originálních plavidel, která musela obeplout celý vnější kanál vodního trojzubce. Jejich letošní počet dvacet
překonal dosavadní rekord. Uskutečnil se také III. ročník Mistrovství světa
a Holešova v přejezdu vodní lávky na bicyklu. Ta byla letos postavena a umístěna přímo na vodní hladinu, na rozdíl od předešlých let, kdy byla pevně instalována nad vodou. Všechny výkony, technickou i estetickou stránku plavidel
hodnotila porota a vítězové obou disciplín byli odměněni hodnotnými cenami.

Vychytané měli pořadatelé i občerstvení a pitný režim. U stánků se netvořily fronty, byl široký výběr jídla i pití alko i nealko. Celodenní program
uzavřel po absolutně nejlepším vystoupení čerstvého šedesátníka Mekkyho
Žbirky fenomenální ohňostroj a ti, co ještě „vydrželi“, si užívali tancovačku
u vody s kapelou Zadáci.
Akce pravděpodobně proběhne i v příštím roce. Vše záleží na dohodě
pořádající agentury Velryba s Městem Holešov.
Text a foto Jana Zapletalová
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Město, městský úřad

Nový systém placení parkovného v Holešově
Holešov – Co se týká parkování v Holešově
a především placeného parkování, schválila Rada
města Holešova některé změny. Je třeba nejdříve
říci, že se jedná pouze o placené parkovací plochy,
které spravují Technické služby Holešov (TS). Na
to, o jaké změny se jedná, co přinesou veřejnosti
a k čemu budou dobré, jsme se zeptali zaměstnance Technických služeb (TS) Holešov – správce
placených parkovišť – Jakuba Bednárka. „Jedná
se o dvě zásadní novinky, které po dlouhé diskusi
schválila Rada města Holešova a jsou platné od
8. července 2013. Tou první je zpoplatnění parkoviště za poliklinikou. Návrhu a potažmo konečnému rozhodnutí předcházel dlouhodobý průzkum
situace. Je zde zhruba čtyřicet parkovacích míst,
z toho dvě jsou vyhrazena pro tělesně postižené občany. Na konci loňského roku jsme zmapovali, jak
toto parkoviště funguje. Průzkum byl dvoudenní
a zjistili jsme zajímavé výsledky. Dá se říci, že denně zde zaparkuje v průměru dvě stě padesát aut.
Cirka stovka automobilů využívá toto parkoviště
na půl hodiny denně. Sedmdesát aut na dobu od
třiceti minut do hodiny, čtyřicet pět na dobu od jedné hodiny do dvou hodin a zhruba patnáct na dobu
od dvou do tří hodin, dvacet na dobu od tří hodin
a více. Zjistili jsme, že dvacet míst je opravdu využíváno personálem a nájemníky polikliniky a zbytek slouží ostatním. Zároveň jsme přišli i na to, že
zde parkují lidé, kteří tu nemají co dělat. Hlavním
důvodem, proč se město rozhodlo parkovaní zde
zpoplatnit, je regulace dopravy na tomto parkovišti. Míst je málo a naším cílem je, aby návštěvníci

Úvodník
>>> Pokračování ze str. 1

Jmenováním nové ředitelky 2. Základní
školy nastává další etapa v její existenci
a vývoji. Jedná se o nejmenší školu ve městě
– co se tedy týká počtu žáků – a tím jsou
její možnosti financování i zajištění výuky
limitovány. Proto je velmi důležité, jak nové
vedení povede kolektiv, přispěje k jeho
stabilizaci a bude školu na veřejnosti prezentovat. Plusem školy je mladý a kvalitní
kolektiv pedagogů se zájmem o samotnou
organizaci i výchovu dětí i vnímání veřejností jako škola „rodinného“ typu.
Na těchto základech se dá tedy dobře stavět.
O škole se před necelým půl rokem vedly
mezi zastupiteli města dlouhé debaty, protože se začalo uvažovat o možném spojení
1. a 2. Základní školy. O této diskuzi a důvodech byla veřejnost nejen informována, ale
prostřednictvím zástupců rodičů se i zapojila. Je však třeba opět dodat, že tato varianta
budoucnosti školství v oblasti Smetanových
sadů je nyní uzavřena. Bývalá dívčí škola má
tak možnost potvrdit své opodstatnění a důležitost ve vzdělávacím systému města.
Rudolf Seifert, místostarosta
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a pacienti polikliniky měli kde zaparkovat. Parkoviště máme rozděleno na dvě části. Asi dvacet pět
míst bude vyhrazeno pro návštěvníky polikliniky.
Zde bude zpoplatnění výhradně pomocí parkovacího automatu. Dalších třináct míst je rezervé a byla
nabídnuta nájemníkům polikliniky, potažmo dalším zájemcům. Nájemce tohoto parkovacího místa
dostane parkovací kartu, na které bude vyznačeno
číslo parkovacího boxu, který má pronajatý. Cena
parkovací karty je tři tisíce ročně. Pro ostatní je minimální půlhodinový poplatek pět korun, dále pak
co půl hodiny dalších pět Kč. Pro občany ZTP budou
i nadále označena dvě parkovací místa zdarma,
a pokud se stane, že budou obsazena, může vlastník
ZTP zaparkovat kdekoliv jinde. Oproti ostatním
zpoplatněným parkovacím plochám ve městě je tato
zvýhodněna. Všude jinde v Holešově je minimální
poplatek 10,- Kč, na poliklinice to bude 5,- Kč a tato
platba bude stačit na půl hodiny parkování.“
Druhou novinkou, kterou TS v Holešově zavedly za účelem vyššího komfortu pro řidiče, je
placení parkovného prostřednictvím SMS zpráv.
S výhodami tohoto systému nás opět seznámil Jakub Bednárek. „Zavedením tohoto systému se pouze přidáme ke škále ostatních měst, která jej již nyní
využívají. Dlouhodobě již funguje například v Kroměříži, Kyjově a Uherském Hradišti. Po průzkumech a dlouhodobých konzultacích jsme se dohodli
na spolupráci s pražskou společností ERIKA, která
toto placené parkování zajišťuje u nás ve dvaceti
dvou městech. Mají proto zkušenosti i praxi. Pro
občany to bude znamenat především zjednodušení
parkování. Po uplynutí zaplacené doby se například řidič nemusí vracet k automatu a dokupovat
parkovné. Máme to nastaveno tak, že hned u vjezdu na parkoviště, u stávajícího dopravního znače-

ní bude přidána dodatková tabulka, na níž bude
informace o možnosti parkování zaplacením SMS
a k tomu budou ještě nalepeny informační cedule
na stávajících parkovacích automatech. Snažili jsme
se o co největší jednoduchost. Pokud formu této
úhrady parkovného bude chtít občan využít, zadá
do svého mobilu jednoduchý název hol, mezera, SPZ
svého vozu a údaje pošle na číslo, které bude uvedeno právě na dodatkových tabulkách a nálepkách na
automatech. Protože v Holešově máme na různých
místech různé parkovací sazby, rozhodli jsme se, že
cenu této SMS zprůměrujeme.
Pokud tedy bude chtít řidič u nás ve městě
zaparkovat pomocí sms, bude ho to stát 15 korun
na dobu 45 minut. Když bude parkovat déle než
45 minut, má možnost hned na začátku zadat za
původní sms v základním tvaru písmeno u a těsně před uplynutím zaplacené doby mu přijde sms
zpráva, že mu končí platnost parkovacího lístku. Tu
si může prodloužit a zadat stejným způsobem opět
na 45 minut za 15 korun. Předpokládáme ale, že
další platbu řidiči využívat nebudou, protože valné
většině 45 minut stačí. Spíše počítáme s tím, že si
sms uloží do telefonu a bude ji pak nadále využívat.
Pro řidiče to bude jistě jednodušší a rychlejší, protože například na náměstí jsou sice automaty čtyři,
musí se k nim ale dojít a hlavně mít u sebe drobné
mince. Dále připravujeme možnost, kdy si uživatel
pošle peníze do tzv. elektronické peněženky, do svého telefonu si stáhne aplikaci a pomocí třech jednoduchých ťuknutí si parkovné zaplatí. Je to dnes novinka a my v Holešově samozřejmě, nezůstaneme
pozadu a pro modernější uživatele toto zavedeme.“
Za rozhovor poděkovala
Jana Zapletalová

Státní rostlinolékařská správa
Ve druhé polovině minulého týdne byl zaznamenán vrchol letové aktivity obaleče jablečného se slabou až střední intenzitou, tudíž připomínám možnost ošetření.
Obaleč jablečný (Cydia pomonella) na jabloni
Housenky obaleče jablečného způsobují červivost jablek. Tento motýl má každoročně
2 generace. Malé plody napadené první, jarní generací obaleče opadají. Plody napadené druhou
generací v létě dozrávají.
Jelikož byl při posledních odpočtech ve feromonových lapačích ve sledovaných lokalitách
zjištěn vrchol letové aktivity škůdce (20. 6., lokalita Citonice), doporučujeme tomuto škůdci
věnovat pozornost.
Ošetřuje se po vyvrcholení letové vlny, tj. většinou za 8 dní po vrcholu. Důležité je, aby teplota
ve 21 hodin dosahovala alespoň 17 °C , což jsou
vhodné podmínky pro kladení vajíček. Upřesnění
vhodnosti zásahu je možno provést jedině sledováním kladení vajíček. Ošetřujeme, pokud najdeme 2 a více vajíček na 100 plodech a okolních listech. K aplikaci lze použít přípravky s ovicidní či
larvicidní účinností nebo kombinované.

Moniliová hniloba plodů (Monilinia laxa) na
peckovinách
Původcem onemocnění je houba Molinia
laxa, která škodí již v době kvetení peckovin
a způsobuje moniliový úžeh květů. Později nám
však může i napadnout plody v období dozrávání a zralosti. Slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin (meruňky, broskve, slívy) měknou
a hnědnou. Na hnědých pletivech se vytvářejí špinavě bílé polštářky, které jsou tvořeny fruktifikačními orgány houby. Tyto polštářky jsou většinou
uspořádány v soustředných kruzích. Napadené
plody opadávají, ale často zůstávají mumifikované viset na stromech. Existují výrazné rozdíly
mezi jednotlivými odrůdami. Choroba přezimuje v napadených plodech a větévkách. Na jaře se
z těchto míst šíří.
Ošetření se doporučuje především v lokalitách s pravidelným větším napadením, u náchylných odrůd nebo po větším poškození plodů,
např. kroupami. Ošetření se provádí 2–4 týdny
před sklizní, je limitováno ochrannou lhůtou jednotlivých přípravků - vždy musí být dodržena.
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MĚSTO HOLEŠOV
(dále jen vyhlašovatel)

vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 281 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů veřejnou soutěž (dále jen VS)
o nejvhodnější návrh na zastavění částí lokality ulice Školní řadovými rodinnými domy a uzavření smlouvy
na prodej pozemků na výstavbu (dále jen návrh)
1. Předmětem soutěže je:
Zástavba pozemků řadovými rodinnými domy na
pozemcích, případně jejich částí:
část pozemku p.č. 1071, ost. plocha, o výměře cca
100 m2
p.č. 1072, ost. plocha o výměře 437 m2
p.č. 1073, ost. plocha o výměře 197 m2
p.č. 1074, ost. plocha o výměře 437 m2
p.č. 1075, ost. plocha o výměře 191 m2
p.č. 1077, ost. plocha o výměře 434 m2
p.č. 1078, ost. plocha o výměře 191 m2
p.č. 1079, ost. plocha o výměře 444 m2
část poz. p.č. 1080, ost. plocha o výměře cca 100 m2
část pozemku p.č. 2961/1, ost. plocha o výměře
cca 975 m2
vše k.ú. Holešov dle situačního nákresu
Navržený dům (domy) musí obsahovat:
a) Jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví,
případně dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví či ustupující podlaží.

Dále uvedené relativní výšky jsou vztaženy k přilehlému chodníku.
- výška římsy - objekt jednopodlažní + 3,0 m;
výška hřebene sedlové střechy + 7,0 m
- výška římsy - objekt dvoupodlažní + 7,0 m;
výška hřebene sedlové střechy + 10,0 m
- výška ustupujícího podlaží + 10,0 m
- výška podlahy 1. NP vůči chodníku + 15 až
20 cm
b) Pro řadový rodinný dům musí být zakresleno
min. 1x stání pro osobní automobil a 1x garáž
pro osobní automobil.
c) minimální nabídková cena 1200 Kč/m2
d) maximální termín zastavění pozemku - termín
kolaudace s vyznačením nabytí právní moci –
bude ode dne právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nejdéle 3 roky, tedy 1.095 dní
Bude se jednat o výstavbu individuálních
domů řadového typu, charakteru soukromého
vlastnictví (rozčleněny na samostatně oplocené pozemky).

2. Podmínky soutěže:
A) Nabídka musí splnit veškeré požadavky uvedené v předmětu plnění a musí obsahovat:
a) návrh řešení dané lokality (grafický i popisový,
např. zastavovací studie),
b) návrh kupní ceny,
c) termíny zastavění,
d) zájemcem podepsaný návrh kupní smlouvy
s jeho prohlášením, že se všemi jejími ujednáními souhlasí
B) Uchazeči k přidělovaným pozemkům budou
vybráni losem
C) Pozemky budou převedeny účastníkovi, a to po
uhrazení kupní ceny včetně nákladů s prodejem spojených kupujícím, správního poplatku
za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí, správního poplatku za vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, kompenzace částky odpovídající
dani z převodu nemovitostí, nákladů na rozdělení pozemku geometrickým plánem, nákladů
na vyhotovení znaleckého posudku a kauce
D) Návrhy budou podávány písemně na adresu město Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov nebo předloženy osobně tamtéž na
podatelnu
E) Lhůta, do níž lze návrhy podávat, končí dne
31. 07. 2013 v 10.00 hod.
F) Vyhlašovatel oznámí vybraný návrh do 60 dnů
po ukončení lhůty k podání, případně oznámí
prodloužení termínu vyhodnocení nabídek.
Účastníci soutěže budou o výsledku soutěže
vyrozuměni písemně.
3. Kritéria pro rozhodování o nabídkách
- váhová
a) návrh lokality 40 % (hlasování členů hodnoticí
komise)
b) výše kupní ceny 40 % (matematické – nejvýhodnější = nejvyšší)
c) termíny realizace 20 % (matematické – nejvýhodnější = nejkratší)
4. Úhrada nákladů:
Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu nákladů.
5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
Veřejnou soutěž bez náhrady kdykoliv zrušit,
odmítnout všechny návrhy
6. Název, sídlo, telefon, fax vyhlašovatele:
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
telefon 573521111, fax 573521210.
Podrobnější informace k VS poskytne pí Hanslíková na telefonu č. 573521459.
7. Doplňující údaje:
Pokud na základě této VS bude vybrán návrh zahraniční osoby, budou se řídit vzniklé právní vztahy platnými zákony ČR.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru investic, správy nemovitostí
a údržby města
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Pokračování spolupráce města Holešova
a Vysoké školy báňské (VŠB) Ostrava
V minulém čísle Holešovska jsem představil
začínající spolupráci mezi Holešovem a VŠB Ostrava. Jejím prvním úspěchem bylo uspořádání semináře, který se uskutečnil 20. června v jednací síni
společnosti Industry Servis ZK, a. s. v holešovské
strategické průmyslové zóně (SPZ).
Seminář moderoval zmocněnec ministra
průmyslu Pavel Minařík, který po krátkém úvodu
představil prvního hosta, ředitele Centra výzkumu
globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe),
profesora Michala Marka. Ten ve své přednášce popsal předmět hlavní činnosti CzechGlobe,
vyjmenoval příčiny současných výkyvů počasí a
zdůraznil, že základním předpokladem k řešení
těchto příčin je jejich pochopení cestou řádného
výzkumu. Vyzdvihl fakt, že problematika globálních změn počasí má výrazný potenciál stimulovat
vývoj vědy, k čemuž by mohlo přispět i vybudování
pilotní monitorovací a výzkumné stanice CzechGlobe ve SPZ Holešov.
Jako další host vystoupil rektor VŠB profesor
Ivo Vondrák. Ten popsal historii, současnost a obory, které lze na univerzitě studovat, a nabídl spolupráci s gymnáziem v Holešově.
V diskuzi vystoupil mimo jiné i prorektor VŠB
profesor Bohumír Strnadel. Zdůraznil, že i když

se díky vědeckému zaměření již mnoho let
pohybuje po celém světě, na rodný Holešov
nikdy nezapomněl a bude-li třeba, kdykoliv
nabídne svou spolupráci.
Další návštěvu na VŠB jsem uskutečnil
společně s ředitelem Industry Servis Ing. Jakubem Černochem a Pavlem Minaříkem ve
čtvrtek 4. července. Cílem byl Institut geologického inženýrství Hornicko-geologické
fakulty (HGF) VŠB-TU Ostrava. Zde byl vytvořen expertní tým specialistů hydrogeologů ve složení doc. Ing. Naďa Rapantová, doc.
Ing. Jan Unucka, doc. Ing. Arnošt Grmela,
doc. Ing. Radomír Grygar a Ing. Jiří Beránek.
Po návratu ze zahraničí tento tým doplní
ještě ředitel Institutu environmentálního inženýrství HGF VŠB profesor Vojtěch Dirner.
Místostarosta Jaroslav Chmelař a Pavel Minařík
Účelem návštěvy a jednání bylo sez
při jednání na VŠB v Ostravě.
námit expertní skupinu s problematikou
SPZ Holešov z pohledu ochrany podzemních
vlastní názor. Se závěry jejich posouzení a návrhy
a povrchových vod, požádat o vypracování expertní
řešení bude veřejnost seznámena na dalším semizprávy a návrhu, který nebude zatížen minulými
náři, o jehož termínu a místě konání budeme na
spory mezi SPZ a ekologickými občanskými sdrustránkách Holešovska včas informovat.
ženími. Expertní skupina si po vlastní linii opatří
všechnu doposud zpracovanou projektovou dokuJaroslav Chmelař
mentaci, posudky i další doklady, a vytvoří si tak
místostarosta

Informace o jednáních orgánů města Holešova
4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 17. června 2013, mělo celkem
29 bodů. Kromě organizačních záležitostí se zastupitelstvo zabývalo především prodejem či nabytím částí
několika menších pozemků ve městě a v jeho okolí
a drobných nemovitostí (garáže, budovy bez č. p.) na
území města.
Zastupitelstvo projednalo a bez výhrad schválilo účetní závěrku města Holešova a závěrečný účet
města Holešova za rok 2012. Přes propady ekonomiky dopadlo hospodaření města v roce 2012 relativně
dobře – příjmy byly splněny na 99,7 % a výdaje díky
šetření zvl. na provozu úřadu na 88,9 %. Stav úvěrů
čerpaných městem je 68 mil. Kč.
Zastupitelstvo rovněž schválilo změnu rozpočtu města na rok 2013, a to tzv. rozpočtovým opatřením č. 4. Dle něho dochází ke zvýšení příjmů města
o 1 389 tis. Kč a snížení výdajů města o 2 436 tis. Kč.
Takto získaná částka v celkové výši 3 286 tis. bude použita na snížení úvěru čerpaného městem. Současně
zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled do roku
2015, který počítá s mírným snížením příjmů i výdajů
města při zachování kladného výsledku hospodaření
a relativně rychlým snižováním čerpaných úvěrů.
Žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Holešov pro rok 2014 ve výši
20 % těchto nákladů zastupitelstvo města rovněž pozitivně projednalo a schválilo.
Dále se zastupitelstvo města zabývalo financováním podílu na jihovýchodním obchvatu města,
kde Holešov přispívá na vybudování cyklostezky do
Přílep a navazující investice. Návrhy byly schváleny.
Zastupitelstvo rovněž schválilo přistoupení
města k Dohodě o partnerství se Zlínským krajem
na komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS.
Schválen byl rovněž návrh na prodej skupiny
pozemků v ulici Školní pro výstavbu rodinných domků v této lokalitě formou veřejné soutěže a jmenovalo
hodnoticí komisi pro její vyhodnocení, složenou ze

Červenec 2013

zástupců všech klubů zastupitelstva města a odborných pracovníků odboru investic.
Zastupitelstvo Holešova jako zřizovatel centra
pro seniory schválilo zřízení nové sociální služby
„Domov se zvláštním režimem“ v CPS a dále realizaci
projektu „Humanizace centra pro seniory v Holešově
– 2. etapa“ včetně vyčlenění finančních prostředků na
spolufinancování jeho realizace v letech 2014–2015
v předpokládané výši cca 8–10 mil. Kč.
16. řádné zasedání Rady města Holešova, které
se konalo dne 17. června 2013, projednalo celkem
17 bodů. Kromě organizačních záležitostí a doporučení zastupitelstvu města, která byla projednána na
4. schůzi zastupitelstva, rada neschválila nový ceník
nájmů a služeb za hrobová místa, který navrhoval
zvýšení těchto cen.
Rada neschválila zadání zpracování projektové
dokumentace na stavební objekty, související se stavbou silničního průtahu přes Dobrotice (autobusové
zastávky, přechody pro chodce apod.). Město požádalo o zajištění těchto objektů investora akce, Ředitelství
silnic Zlínského kraje, které to ale odmítlo s tím, že
tyto objekty včetně projektové dokumentace má hradit
město. Holešov však na tyto objekty (cca 3,3 mil Kč vč.
DPH) ani na projektovou dokumentaci k nim (cca 180
tis. Kč) nemá v letošním rozpočtu finanční prostředky.
Naopak rada schválila nový ceník zpoplatněných parkovacích míst, vydaný v souvislosti s rozšířením parkovacích míst v ulicích Sušilova a Přerovská a
současně ve spojitosti s tím Nařízení města Holešova
č. 1/2013, které vymezuje oblasti města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla pouze za sjednanou cenu.
Rada města dále rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení a úspory 1. ZŠ
Holešov“, na kterou je podaná žádost o financování
z operačního programu Životní prostředí, a to firmy
Trigema building a.s.
Současně rada na základě doporučení konkursní komise jmenovala ředitelkou 2. Základní školy

Holešov s platností od 1. 8. 2013 Mgr. Helenu Moravčíkovou, a to na dobu 8 let.
Rada udělila souhlas Středisku volného času
Holešov ke zpracování a podání žádosti do operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy
tělocvičny SVČ v celkové hodnotě 2 mil Kč, přičemž
spoluúčast ve výši 1 mil. Kč má SVČ ve svém rozpočtu.
Mimořádná 17. schůze Rady města Holešova, konaná dne 24. června 2013, projednala celkem
7 bodů. Schválila podání žádosti o dotaci v rámci
operačního programu Životní prostředí na realizaci
úspor energie a zateplení budovy 3. Základní školy
Holešov. Dále schválila uzavření smlouvy o dílo na
zpracování žádosti o dotaci z programu ROP Střední
Morava na zpracování projektu „Humanizace centra pro seniory v Holešově - 2. etapa“ se společností
INNOVA Int. s. r. o. Zlín.
Rada města dále zrušila své usnesení ze dne
17. 12. 2012 týkající se uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v zámku Holešov se společností
JOSPO a. s. Holešov za účelem zřízení a provozování
„Zámecké restaurace“. V souvislosti s tím rada pověřila Městské kulturní středisko Holešov vyhlášením
výběrového řízení na výše uvedený pronájem za účelem zřízení a provozování Zámecké restaurace.
Dále rada rozhodla o stažení výpovědi z výpůjčky nemovitosti č. p. 66 na Masarykově ulici společnosti Pravčická a. s.
Na základě významných a dlouholetých zásluh
o rozvoj holešovského školství a 2. Základní školy Holešov a v souvislosti s ukončením funkce ředitelky 2. Základní školy rozhodla rada města udělit
Mgr. Drahomíře Konvalinkové Pamětní list v deskách a finanční odměnu.
Rada města rovněž schválila změnu finančních
plánů příspěvkovým organizacím města, a to Městskému kulturnímu středisku Holešov a 1. ZŠ Holešov.
Kompletní usnesení těchto i předcházejících
schůzí zastupitelstva i rady města včetně podkladů
k jednání jsou zveřejněna na www.holesov.cz – pravý
sloupec („Úřad online“)
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Mateřská škola Masarykova zůstává ve vile…

Holešov – Dvě hlediska pohledu na potřeby
města v oblasti mateřského školství se setkala při
řešení další problematiky v Holešově. Na jedné
straně stála snaha vedení radnice o ekonomičtější využití majetku města a snaha o uspokojení

části veřejnosti a vytvoření dalších míst
k umístění dětí do mateřské školy. Na
druhé straně stál názor rodičů dětí o výhodnosti současného působiště školky
a jejích tradicích. Jde o Mateřskou školu, Masarykova ulice, příspěvková organizace města Holešova.
Diskuzi a do určité míry i spor
rozhodla studie, vyjádření hygienické
stanice a související legislativa i předběžný rozpočet záměru. Mateřská
škola v Masarykově ulici bude dále
působit ve svých prostorách, protože
přemístění do budovy v Pivovarské
ulici (bývalá rodinná škola či SOŠ
Holešov) by bylo velmi finančně náročné a nepřineslo by rozšíření kapacity školky. A to byl jeden z hlavních
důvodů tohoto záměru. Legislativa v oblasti
mateřského školství je velmi náročná na prostory na dítě a vytváří další různá omezení či
organizační a situační potřeby pro vybudování
nového zařízení.

Mateřská škola bude nadále působit v Masarykově ulici, ale vyžádá si některé investice do
budovy a zajištění zázemí, jako je obnova plotu
v zahradě apod. A právě zahrada této školky je její
největší devízou, a to i přesto, že zázemí provozu
je ve stísněných prostorách bývalé rodinné vily.
Uklidnění pro radnici přinesla i informace ze
zápisů, že z dost velké části bude v nadcházejícím
školním roce zajištěno umístění dětí ve školkách.
Případné potřeby bude vedení jednotlivých mateřských škol, popř. města řešit operativně. Projevují se tak odpovědná rozhodnutí z minulých
let, kdy byla celkem velkým nákladem opravena
a obnovena školka ve Všetulích a rozšířeno odloučené pracoviště výše uvedené MŠ v Žopech.
To patří k velmi vyhledávaným podobně jako
samozřejmě všechny mateřské školy v Holešově.
Prázdninový provoz probíhá po oba měsíce podle
harmonogramu v jednotlivých školkách postupně, ale bez omezení pro zájemce o umístění. Další
informace poskytnou pedagogové těchto zařízení.
Rudolf Seifert
místostarosta

Několik dalších investičních akcí během léta ve městě
Holešov – Hlavní a nesporně nejnáročnější
právě probíhající investicí je budování jihovýchodního obchvatu města, kdy platí, že část obchvatu
a tím průjezd do Dobrotic bude zprovozněn na
počátku září letošního roku. Kromě toho ale město
Holešov a jeho příspěvkové nebo obchodní organizace připravují a během léta budou realizovat další
významné stavební práce.
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Již v těchto dnech zahájí 1. Základní škola zateplování nové budovy svého areálu. Na tuto akci
město získalo finanční prostředky z operačního
programu životního prostředí. Na jaře letošního
roku pracovníci města zpracovali a podali žádost
do výzvy uvedeného programu a ta byla úspěšná.
Jako velmi prospěšná se projevila připravenost
1. Základní školy, která již měla zpracovánu projektovou dokumentaci i tzv. tepelný audit.
Díky této aktivitě je tedy možno s využitím dotačních prostředků a se spoluúčastí města vyřešit velmi palčivý problém,
který omezuje a komplikuje provoz školy.
V rámci stavebních prací bude
nová budova zateplena a vyměněny okna
a další výplně v prostorách sportovní haly, které již byly ve velmi špatném
stavu (praskající „luxvery“, nefunkční
okna atd.). Práce dle výsledku výběrového řízení bude provádět firma Trigema
Buiding Praha, která nabízí, že uvedené
činnosti provede za částku 7,24 mil. korun bez DPH a za dobu 61 dnů. Vedle
ceny je i časové hledisko provedení prací
z hlediska zajištění výuky velmi důležité.
Další stavební aktivity připravuje
Mateřská škola Sluníčko v Havlíčkově
ulici, která v nejbližší době zahájí opravu
střechy na své ústřední budově. V současné době se dokončuje výběrové řízení
a následně bude oprava v hodnotě kolem
1,5 mil. korun zahájena.
Podobně také Středisko volného
času ve Všetulích zpracovává žádost do
programu životního prostředí, aby mohlo
zateplit budovu tělocvičny. Ta je pro aktivity střediska velmi důležitá a nyní nevyhovuje po stránce tepelné i stavem střechy.
Velmi významnou akcí v pozdním
létě bude zahájení opravy a zateplení budovy bývalé střední odborné školy v Pivovarské ulici. Tu připravuje obchodní
organizace města Tepelné hospodářství
s tím, že vybuduje v prvním patře zázemí a působiště pro oddíl stolního tenisu

místní tělovýchovné jednoty. Tento oddíl by se do
nových prostor měl přestěhovat v průběhu podzimu tak, aby prostory za kinem Svět byly připraveny pro vybudování parkoviště i důstojnou úpravu
„vstupu“ do Smetanových sadů.
Budova bývalé školy a dříve „tzv. domu pionýrů“ bude dále sloužit pro volnočasové aktivity
i pronájmy. Další prostory tohoto objektu budou
připraveny pro využití k různým účelům (spolky,
kanceláře apod.) a rýsují se i další možnosti umožňující zkvalitnění života města nejen v této lokalitě.
Kromě těchto aktivit města bude obyvatele
ještě nějaký čas obtěžovat obnova a posilování elektrického vedení, která nyní probíhá v ulici Očadlíkova. Tu realizuje společnost E.ON postupně. První
etapa z Třešňových sadů do Sušilovy ulice již proběhla, nyní se pokládá nové vedení v Očadlíkově ul.
V průběhu léta a prázdnin proběhne výměna kabelů
i v ulici Nerudova a Palackého směrem ke Smetanovým sadům a ve Smetanových sadech. Tato výměna
je důležitá, protože se výrazně zvýší bezporuchovost
dodávky el. energie. Na práce dohlíží odbor ISU
města a po dohodě s dodavatelem se snaží, aby stavba probíhala postupně a co nejméně obtěžovala obyvatele a ve Smetanových sadech v době prázdnin.
Další velkou stavbou je budování kanalizace
v Količíně. Tyto práce postupně probíhají, a přestože místním lidem nyní mnoho radosti nedělají, výsledkem bude odkanalizování obce a zvýšení kvality života i ochrany životního prostředí. V dohledné
době také bude zahájeno vybudování cyklostezky
na Přílepy v ulici Osvobození.
Naopak se již asi ulevilo obyvatelům sídliště
U Letiště, kde byly dokončeny práce na budování
parkovišť a výměna povrchů chodníků. Jednalo se
o část tzv. panelového sídliště v zadní části lokality. Po menších problémech souvisejících s kvalitou
je již stavba předána městu a v pořádku. Touto investicí se výrazně obyvatelům sídliště zkvalitní život; je propojeno pro cyklisty k Mopasu, rozšířena
a upravena jsou parkovací místa a především opraveny chodníky. Podobnou investici si vyžaduje také
přední část lokality a doufejme, že se podaří získat
finanční prostředky v nejbližší době.
Rudolf Seifert

Holešovsko

Mikroregion

Dechovky v Rymicích
Už po deváté se celé Rymice rozzářily
a rozezněly desítkami krojů a břesknými
tóny „plechových muzik“. V neděli 7. července odpoledne se totiž v obecním areálu konal
9. ročník Setkání muzikantů – Rymice 2013.
Toto již tradiční setkání, konané pod patronací poslance Parlamentu České republiky Josefa
Smýkala a organizované snad celou rymickou
obcí pod energickým vedením starosty Martina Bartíka, mělo letos štěstí na pěkné počasí,
které korunovalo dobrou náladu a radostné,
milé hudební zážitky. Na dechovkovém svátku
vystoupilo celkem pět dechových muzik – moravské Vlčnovjanka, Trnkovjanka, Zlaťanka
a Věrovanka a dokonce i slovenští Lieskované. Profesionální moderátoři Ivana Slabáková
a Karel Hegner, oba legendy dechovkové hud-

by, provedli stovky nadšených diváků krásným
odpolednem. A samozřejmě když hrály dechovky, tak se tancovalo, popíjelo dobré pivo a mlsaly výrobky domácí venkovské kuchyně. Takže už
se všichni těšíme na desátý ročník tohoto milého
a veselého setkání. Na shledanou při dechovkách
v Rymicích v roce 2014!
-kb-

Rymice - pozvánka
2. 8. Posezení s důchodci - areál OÚ
3. 8. Sportovní turnaj ulic - hřiště TJ Sokol
25. 8. Hodové odpoledne - areál OÚ
13. 9.	Štafetový běh Rymicemi

Muzeum zemědělské techniky v Pravčicích
Opravdu husarský kousek se povedl panu
Josefu Netopilovi a jeho synům. Svou mnohaletou sběratelskou, vlastivědnou a národopisnou
činnost korunovali 25. května letošního roku, kdy
v areálu Pravčické a. s. (bývalé JZD – při jižním
okraji obce v sousedství pěstitelské pálenice) otevřeli v jedné z volných rozlehlých hal „Muzeum
zemědělské techniky našich dědů“.

Tip na výlet
V našem kraji v nevídaném rozsahu jsou zde
vystaveny skvěle zrestaurované stroje, nářadí a pomůcky, které používali sedláci především v první
polovině 20. století (ale i ve stoletích dřívějších).
K vidění je kromě toho i vybavení gruntů a stodol,
ve zvláštní místnosti jsou unikátní staré bryčky,
saně tažené koňmi i mimořádně zachovalý „panský“ kočár. Samostatnou kapitolu tvoří traktory,
pocházející vesměs z poválečné doby a unikátní
šlechtitelský koutek, vystavující snad všechny zemědělské plodiny, které se v našich zemích pěstují
či pěstovaly. Skvělý je velmi propracovaný systém
popisu jednotlivých exponátů, objasňující název,
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použití i stáří vystavených předmětů. Dospělí
a dříve narození si mohou zavzpomínat u některých strojů a zařízení, které ještě sami pamatují
z dob svého dětství a mládí, pro mládež a děti je
expozice výletem rovnajícím se snad vědecko-fantastickým dobrodružstvím – rozmanitost tvarů,
záhadné určení jednotlivých předmětů a nástrojů,
použité materiály – to jsou vesměs věci, které jsou
pro mladé zcela neznámou krajinou.
Návštěvníci muzea si mohou prohlédnout
i sousední pěstitelskou
pálenici, naopak vybavenou nejmodernější destilační kolonou,
a pohodlně zaparkovat na přilehlém parkovišti. Otevřeno je
ve všední dny od 9.00
do 16.00 hodin, o víkendech není problém přivolat průvodce na telefonním čísle
573 350 078. Zdejší zemědělská expozice je nejen mimořádně

rozsáhlá a převyšuje například i expozici v rymickém skanzenu (navíc ji vysoce převyšuje stavem
vystavených exponátů a důkladným informačním systémem – popiskami), ale přímo z ní čiší
obrovské nadšení a zapálení jejího zakladatele Josefa Netopila a jeho pomocníků, pravých hanáckých sedláků, kteří tak ukazují lásku ke své práci
a k rodnému kraji.
Text: K. Bartošek
Foto: F. Fuit
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Holešovským zámkem bude opět znít barokní hudba

Již pojedenácté se totiž ve dnech 9. až 18.
srpna koná Letní škola barokní hudby, kterou
pořádá renomovaný odborník na starou hudbu a její neúnavný propagátor Roman Válek se
svým Czech Ensemble Baroque, nyní již potřetí
v jedinečném a inspirujícím stylovém prostředí
zámku v Holešově. Spolupořadatelem je občanské sdružení Musica Holešov. Tentokrát se zde
sejde na 160 zájemců z řad převážně profesionálních muzikantů, aby se zdokonalili v dobové
interpretaci barokní hudby. Letní škola barokní
hudby je typem workshopu, který je zaměřen na
provádění vokálně instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré
hudby. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby.
Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci barokních děl pod vedením mezinárodního týmu lektorů, kteří přijedou z celé Evropy. Bude mezi nimi nyní již velká hvězda operních pódií, sólista Státní opery Vídeň Adam Plachetka, dále Francois Lombard z Francie, Američan Joel
Frederiksen, Jakub Burzynski z Polska, česko-německá cembalistka Barbara
Maria Willi stejně jako česká pěvkyně Markéta Cukrová z opery Národního
divadla, cellový virtuos a dirigent Marek Štryncl či kontrabasista Ján Prievozník s předním slovenským odborníkem na barokní hudbu Peterem Zajíčkem.
Tito vynikající umělci vystoupí v neděli 11. srpna ve 20.30 hod. na exhibičním koncertě lektorů, který se uskuteční uprostřed květinových variací výstavy mečíků českých pěstitelů. Těžko byste hledali koncert s větší koncentrací
špičkových umělců z celého světa, než bude právě tento v Holešově. V dalších
večerech, kromě čtvrtka, budou mít své koncerty jednotliví posluchači jak
sólově, tak i v různých souborech či komorních uskupeních. V úterý 13. srpna
studenti přednesou duchovní díla baroka v kostele sv. Anny. Tento koncert
začne ve 20 hodin.
Atraktivní bude také Zámecká barokní noc na nádvoří zámku s tancem
a degustací špičkových vín nabízených přítomnými vinaři, konaná ve středu
14. srpna ve 20 hodin, a jak bývá zvykem, program a zábava neskončí dříve
než o půlnoci. V pátek 16. srpna ve 20.00 hodin pak vyvrcholí LŠBH závěrečným koncertem, na kterém se bude podílet na 90 účinkující z řad lektorů
a frekventantů školy. Letos se mohou posluchači těšit na další skvost světové

barokní hudby, tentokrát od německého skladatele Georga Phillipa Telemanna. Telemann byl ve své době proslulejší než Johann Sebastian Bach a byl
znám jako velmi kreativní a inovátorský zejména ve své instrumentální tvorbě. Jako stěžejní dílo jsme letos zvolili titul, se kterým se velká většina posluchačů neměla možnost na koncertních pódiích setkat. Hodláme pro Českou
republiku „objevit“ a v národní premiéře uvést famózní Telemannovo dílo
„Der aus der Löwengrube errettete Daniel neboli Daniel v jámě lvové,“ říká
k dramaturgii zakladatel Letní školy barokní hudby, dirigent Roman Válek.
Tento večer se také v rámci programu představí vítězové interpretační soutěže
frekventantů školy.
Všechny koncerty jsou určeny především pro veřejnost, která bude srdečně vítána, a vstupenky je možno koupit v předprodeji v zámeckém informačním centru anebo před koncerty na místě.

Letní iluze opět od září
Holešov – Tradiční souhrnná výstava holešovských výtvarníků proběhne
i v letošním roce. Vernisáž je naplánována na polovinu druhého zářijového víkendu a příznivci umění se mohou těšit opět na celou škálu výtvarných technik
a zaměření. Jednu novinku letošní Letní iluze přece jen budou mít, a to, že výstava proběhne poprvé ve velkém sálu zámku.
Zájemci o účast a vystavení svých děl se mohou přihlásit na tel.
724 030 893 nebo na e-mail: rudolf.seifert@holesov.cz.
R. Seifert
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Další ročník festivalu Týden židovské kultury v Holešově
Holešov – Již 13. ročník festivalu Týden židovské kultury (TŽK) se uskuteční v Holešově
v předpoledním červencovém týdnu. Pořádá jej
již tradičně Městské kulturní středisko Holešov ve
spolupráci s občanským sdružením Judaica pod
záštitou starosty města Holešova Pavla Svobody
a Velvyslanectví státu Izrael v České republice za
podpory Ministerstva kultury. Finančně festival
opět zajistí a podpoří především město Holešov.
„Jeho hlavním tématem bude letos židovská gastronomie, košer, kašrut aneb O jídle, pití
v židovství a všem, co k tomu patří,“ sdělila nám
Mgr. Jana Slovenčíková, která zajišťuje programovou náplň TŽK. Zajímavé pro diváky budou
také koncerty. „Po delší době u nás vystoupí Jiří
a Dominika Hoškovi, kteří budou hrát skladby
židovských autorů pro dvě violoncella. Tento koncert se uskuteční v rámci slavnostního zahájení
v neděli 21. července ve velkém sále zámku. Dalším zajímavým koncertem bude jistě vystoupení klezmerové kapely Klezmer Band Presburger.
Uskuteční se v zámecké zahradě rovněž v nedělní

podvečer. Novinkou festivalu je koncert hudebního seskupení Trio Makabara. Jedná se o tři zpěvačky, absolventky hudební Konzervatoře Jana
Deyla v Praze. Minulé ročníky židovských festivalů navštívilo mnoho významných hostů. V letošním roce nepřijede velvyslanec státu Izrael, ale festival opět získal jeho záštitu. Účast ale přislíbili jiní
významní Židé. Pro diváky a hosty festivalu bude
jistě zajímavé i to, že bude probíhat hned na několika místech. Slavnostní zahájení ve velkém sále
zámku, další programy v židovské synagoze. Součástí festivalu bude již tradičně promítání filmů
s židovskou tematikou v kinoklubu budovy kina
Svět. Festival je náročný jednak organizačně, ale
také finančně. Jak jsme již uvedli, hlavní finanční
zátěž je na městu Holešov. Podařilo se ale získat
i sponzorské dary. „Co se týká sponzorské podpory,
spolupracuje s MKS Holešov také sdružení OLAM
Judaica Holešov a společně se zapojili do různých
projektů. MKS Holešov se podařilo získat finanční
grant z Ministerstva kultury, z pražské židovské
obce a židovského muzea a ze židovské obce Brno.

Generálním sponzorem a patronem festivalu je vizovická firma Rudolf Jelínek. Tradičně proběhne
ochutnávka Jelínkovy košer slivovice a dalších produktů,“ sdělila k náročnosti financování akce její
programová ředitelka Slovenčíková. Co se týká
vstupenek a vstupného, nebudou v předprodeji,
ale zájemci si je mohou zakoupit přímo na místě
a vybrat si tak konkrétní akci festivalu. Na některé
programy bude vstup zdarma. Veškeré informace
najdou zájemci na webových stránkách města Holešova, MKS Holešov a sdružení OLAM Judaica.
„Také letos zopakujeme loňskou novinku.
Zájemci a hosté festivalu se mohou těšit na ochutnávku židovských jídel a specialit v restauraci Pivovar Holešov, jejíž vedení a personál nám byly
ochotny v tomto směru vyjít vstříc. Aby nabídka
byla co nejširší, již nyní studují staré tradiční židovské kuchařky. Sestavují jídelníčky z typických
židovských jídel, aby mohli hostům co nejlépe vyhovět a uspokojit i ty nejnáročnější,“ dodala Jana
Slovenčíková.
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

Týden židovské kultury, 13. ročník, 21. 7.–27. 7. 2013
XIII. ročník festivalu se koná pod záštitou starosty města Pavla Svobody a Velvyslanectví
státu Izrael za podpory Ministerstva kultury
Židovská gastronomie, košer, kašrut aneb O jídle,
pití v židovství a všem, co k tomu patří...
Neděle 21. 7.
16.00 - Slavnostní zahájení
Koncert Jiřího a Dominiky Hoškových. „Skladby židovských autorů pro dvě violoncella“
- dále Jiří Hošek: židovské melodie pro dvě violoncella;
- David Popper: Suita pro dvě violoncella op. 16.
Zámek Holešov – velký sál
17.30 - Vernisáž výstavy Jindřicha Buxbauma fotografie
Zámek Holešov – velký sál
19.00 - Preßburger Klezmer Band - koncert přední klezmerové kapely z Bratislavy. Koncert se koná
ve spolupráci s Ústrednym zväzom židovskych
naboženskych obcí v SR.
Zámecká zahrada
Pondělí 22. 7.
19.00 - Corda Magico - koncert holešovského komorního souboru
Šachova synagoga
20.30 - Beseda s Pepi Lustigem a Romanem Vávrou
s promítáním filmu „Písničkář, který nezemřel“
o Karlu Hašlerovi. V titulní úloze Arnošt Lustig.
Šachova synagoga
Úterý 22.7.
17.00 - Diskusní fórum o židovství – moderuje
Jaroslav A. Haidler, přední český hebraista a překladatel.
Šachova synagoga
19.30 - Koncert Trio Makabara
Pod názvem MAKABARA trio se skrývá dívčí
vokální trio, které tvoří Marie Vostatková, Kateři-
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na Uličná a Barbora Janová, absolventky konzervatoře Jana Deyla v Praze. Soubor, který vznikl
v r. 2004 ještě na půdě konzervatoře, se v současné
době zabývá interpretací hebrejských a židovských
písní ve spolupráci s doc. Tomášem Novotným,
sbormistrem ostravského souboru ADASH Ostravské univerzity. Odrazovým můstkem bylo vítězství v prestižní mezinárodní soutěži mladých
hudebníků (Young Soloist Awards) v USA v roce
2007. Na tento úspěch navazovalo několik koncertů ve Spojených státech (Washington, Houston,
Baltimore atd.). Trio, pravidelně vystupující na domácích pódiích, získalo též 2. místo v mezinárodní soutěži pěveckých ansámblů ve Stonavě v roce
2010 a 1. místo na mezinárodním hudebním festivalu Květnová fantazie v roce 2012.
Šachova synagoga

Čtvrtek 25. 7.
17. 30 - Chaim Kočí – Židovská gastronomie beseda. Po ukončení besedy se uskuteční židovská
škola aneb volná diskuse k uplynulé besedě pod vedením Chaima Kočího. Mezi besedou a diskusí se
uskuteční degustace výrobků firmy Rudolf Jelínek.
Šachova synagoga
21.00 - Jentl
Americký film o dívce, jež toužila vystudovat rabínskou akademii. V titulní roli a režie Barbra
Streisandová.
Šachova synagoga
Pátek 26. 7.
17.30 - Vystoupení skupiny Rut včetně výuky
tanců
Náměstí Dr. E. Beneše

Více zde: http://www.makabara.cz/

19.30 - Beseda ing. Vykoukala o čs. pomoci Izraeli v roce 1948
Šachova synagoga

21.00 - Stopy, fakta, tajemství - dokumentární
pořad ČT o posledním přednacistickém pogromu
v Holešově v r. 1918
Šachova synagoga

21.00 - Koncert při svíčkách
Alexander Shonert a Natalie Shonertovi
Šachova synagoga

21.30 - Tvoje slza, můj déšť - film Evy Lustigové o
jejím otci Arnoštu Lustigovi
Šachova synagoga
Středa 24. 7.
17. 30. - Chaim Kočí – beseda na téma košer –
kašrut
Chaim Kočí – předseda posvátného bratrstva
Chevra kadiša
Šachova synagoga
21.00 - Zmrzlina na klacku
Izraelský film z roku 1978. Příběh dospívající mládeže, která řeší svá životní dilemata.
Český dabing
Vhodný od 18 let!
Zámek Holešov – New Drive klub

Sobota 27. 7.
16.00 - Přednáška na téma romský holocaust
PhDr. J. Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně
Šachova synagoga
17.30 - Boží hody aneb Jak jedli Židé v Čechách
a na Moravě. Beseda Jiřího Richtera
Šachova synagoga
19.00 - Koncert holešovské romské kapely Gipsy
Gabor. Náměstí Dr. E. Beneše
21.00 - Cikáni jsou do nebe. Moldavský film
Šachova synagoga
21. 7. – 27. 7. (11.00 – 20.00)
Součástí festivalu bude i nabídka tradičních židovských jídel. Restaurace Starý pivovar

Holešovsko

Primiční slavnost v Holešově
V neděli 7. července odpoledne si Holešov
užil velkou slávu – konala se primiční slavnost,
spojená s první mší sv., slouženou nově vystudovaným a svěceným knězem, rodákem z holešovské farnosti – Přílep, P. Ladislavem Sovadinou.
Už v půl druhé odpoledne se shromáždily desítky
kněží, ministrantů a stovky příbuzných a přátel
novokněze a věřících snad z celé Moravy ve filiálním kostele sv. Anny, kde holešovský děkan
a farář P. Jerzy Walczak požehnal štolu a ornát,
darované farností novému knězi. Odtud se pak
několik set metrů dlouhý průvod s novoknězem,
obklopeným zeleným věncem v rukách družiček,
vydal k farnímu kostelu, ve kterém proběhla slavná primiční mše svatá. Po jejím skončení čekalo

na více než pět set jejích
účastníků, kteří zcela zaplnili holešovský farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie
a někteří se museli spokojit
s poslechem průběhu mše,
přenášeným reproduktory před kostelem, ve farní
zahradě občerstvení a radostně vyhrávající dechová
hudba. Slavnost pak zakončila krátká pobožnost
a požehnání novokněze
jejím účastníkům.
-kb-

Řemesla v podzámčí
Ve dnech 10. a 11. června 2013 proběhl
v Zámecké kovárně v Holešově animační program pro školy nazvaný Řemesla v podzámčí.
V něm měli žáci a studenti možnost zhlédnout
ukázky starého a tradičního řemesla kovářského a výroby keramiky. Ti odvážnější si některé
postupy kování a točení z hlíny mohli i vyzkoušet. Součástí programu byla prohlídka staré panské kovárny, kde se dozvěděli o životě dávných řemeslníků v podzámčí holešovského zámku. Žáci
mohli poznat i současné řemeslné nástroje a jejich
účel. Během dvou dnů programu se v kovárně
vystřídalo celkem 118 žáků, a to jak z Gymnázia Ladislava Jaroše, tak i z 1. a 3. Základní školy
v Holešově a ze Střediska volného času, p. o. Tymy
Všetuly.

Tento program mohlo Městské kulturní středisko Holešov realizovat pouze díky spolupráci
se Střední odbornou školou Luhačovice - školou
zařazenou do mezinárodní sítě škol UNESCO www.sosluhac.cz. Zmíněná řemesla prezentovali
učitelé a žáci oborů uměleckých řemesel, která
jsou na této škole vyučována.
Jim všem patří velké poděkování za úspěšný
průběh programu. Je dlouhodobým cílem Městského kulturního střediska, aby (nejen díky této
spolupráci) Zámecká kovárna ožívala jako centrum různých tradičních řemesel a poctivé ruční
práce.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Děti ze Žop si závěr
školního roku užily

Žopy (JZ) – Pěkné počasí pátku 28. června přálo pořadatelům dětského
odpoledne v Žopech. U příležitosti závěru školního roku ho pro tamní drobotinu a děti školou povinné uspořádali členové osadního výboru ve spolupráci
se SVČ TYMY Holešov na travnatém prostranství návsi. Děti si v doprovodu
svých rodičů, babiček i dědečků mohly zadovádět ve velkém skákacím hradu,
zasoutěžit, lovily rybičky v bazénu, skákaly přes lano, házely šipky a užívaly si
spoustu jiných her a dovedností.
Nechyběly ani sladké odměny. Tatínci a dědečkové ocenili v horkém odpoledni blízkost výčepu žopské hospůdky. Každý návštěvník si tak užil závěr
školního roku příjemně.
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Moravské děti koncertovaly v Turčianských Teplicích

Holešovský dětský sbor Moravské děti se
svou sbormistryní Lenkou Poláškovou a klavíristkou Martinou Mergentalovou koncertoval při
příležitosti Dnů města v partnerském městě – ve

slovenských Turčianských Teplicích.
Lázně Turčianské Teplice se nacházejí v turisticky atraktivní oblasti
Veľké a Malé Fatry s překrásným
přírodním prostředím a množstvím
zajímavostí.
Po příjezdu a dobrém obědě
nás přišel pozdravit také primátor
města - pan Mgr. Michal Sygút. Po
krátké prohlídce města jsme letní
počasí a úmorné horko zchladili
v místních vyhlášených a také nejstarších lázních na Slovensku a začali jsme se připravovat na večerní
koncert, který se konal pod širým
nebem – na pódiu, které bylo blízko radnice v parku a kde probíhal
odpoledne velký řemeslný jarmark.
Náš program diváky zaujal, v krátké době bylo
před pódiem plno a lidé se oddávali líbezným tónům našeho programu. V závěru koncertu jsme
zazpívali slovenskou lidovou píseň To ta Heľpa…

Závěrečný potlesk diváků dětem i paní sbormistryni udělal velkou radost a s pocitem dobrého
výkonu a také reprezentace Holešova jsme odjížděli ještě večer domů.
Jana Slovenčíková
Moravské děti

Chcete také zpívat
s Moravskými dětmi?
Moravské děti zvou další zájemce o sborový zpěv
do svých řad.
Jedinečná příležitost, kdy se naučit nejvíce, je letní
soustředění.
Místo a termín:
Hotel Ráztoka, Rusava – 18.–21. 8. 2013
Přihlášky a informace:
Jana Slovenčíková – tel.: 777 850 688
Lenka Polášková, sbormistryně – tel. 777 342 495.

Svatojánské hody v Dobroticích
Holešov (JZ) – Hody a hodové slavnosti
s nimi spojené bývají zasvěceny svatým podle církevního křesťanského kalendáře. Většinou to bývá
sv. Václav na podzim. Nejinak je to v Dobroticích,
kde slavnosti zasvětili svátku sv. Jana (24. červen).

Letos proběhla hodová zábava na Sádku v sobotu
29. června a počasí deštivého a prozatím chladného léta bylo k pořadatelům velmi přívětivé.
K tanci a poslechu hrála dechovka Dambořanka.
Kapela s sebou přivezla také mistra vinaře, který

se postaral o nabídku a ochutnávku skvělých vzorků ze svého vinařství. Hody v Dobroticích zajišťují
členové tamního osadního výboru. Financují je
mimo jiné z příjmů za nájem kulturního zařízení
Sádek, o které se starají a udržují ho.

Holešovské pasování aneb Druhý ročník akce pro prvňáčky…
Již druhým rokem se Městská knihovna
v Holešově zapojila do akce vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků na podporu
čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka“, jejímž cílem je podchytit zájem
o čtení a vyhledávání informací u dětí od nejútlejšího věku, konkrétně od prvních dnů jejich školní docházky. Proto jsou cílovou skupinou tohoto
projektu právě žáci prvních tříd základních škol, se
kterými knihovna celoročně spolupracuje formou
besed, soutěží a pravidelných akcí pro družiny,
a to nejen v místě, ale i okolí. Ve spolupráci s dalším projektem - „Čtení pomáhá“ mohou děti po
přečtení vybraných knih věnovat získaný finanční
obnos mimo jiné i na knižní odměnu pro pasované prvňáčky /Knížka pro prvňáčka/. Jen v loňském
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roce tak bylo odměněno celkem 20.000 dětí. Naše
letošní pasování, které je zároveň i jakýmsi vyvrcholením celoroční spolupráce dětí s knihovnou,
probíhalo ve dnech 10. a 12. června a zúčastnilo
se jej celkem 109 žáků ze tří holešovských základních škol a dětí
ze ZŠ Přílepy a ZŠ Martinice.
Slavnostní akt samotného pasování umocnilo nejen tradičně
krásné prostředí zámecké sala
terreny s osobní účastí pana hraběte, pasujícího nejmenší čtenáře
nefalšovaným mečem, ale i velký počet rodinných příslušníků,
kteří si tuto akci nenechali ujít.
I díky nim tak vznikla bohatá

fotodokumentace z akce, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat a kterou si i vy můžete prohlédnout na webových stránkách MěK Holešov.
L. Bátrlová

Holešovsko

školství

Měsíc v TYMY
V TYMY dětem četla
Eva Miláčková v rámci kampaně
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V České republice probíhá již několik let
kampaň „Celé Česko čte dětem“. Do této kampaně je zapojeno také Středisko volného času –
TYMY. Velmi zajímavá akce se uskutečnila v úterý
19. června. Mezi děti opět přijela všetulská rodačka, herečka a dabérka paní Eva Miláčková z Prahy.
Během dopoledne se uskutečnily dvě besedy, obě
proběhly v „divadélku“ SVČ – TYMY, a zúčastnili
se jich žáci 1. a 3. ročníku 3. zš Holešov. Letos
si paní Miláčková připravila pro děti téma o Pepánkovi „Nezdarovi“ od zapomenutého českého
autora Františka Župana. Přečetla dětem několik ukázek z této knížky a potom jim vyprávěla
o svých vlastních zážitcích ze školy. Paní Miláčková prožila svoji první třídu právě v naší budově,
která 120 let sloužila jako základní škola. Dětem
se velmi líbila hra na malé dabéry, kde si mohly
v praxi vyzkoušet, jak se dabují filmy.
Mgr. Jarmila Vaclachová

„Edíci“ z TYMY uskutečnili
superdobrodružnou expedici

Ve dnech 30. 6.–1. 7. 2013 se tým Edíků
ze SVČ-TYMY vydal na dobrodružnou expedici.
Tato expedice byla pro nás jednou z podmínek
splnění bronzového stupně programu Cena vévody z Edinburghu. Do „Ediho“ se mohou přihlásit
mladí lidé od 14 do 26 let. Každá cena se skládá ze
4 oblastí: dobrovolnictví, sport, dovednost a expedice. Celý program jsme si musely samy vymyslet.
Protože se jednalo o naši první expedici, vybraly
jsme si prostředí pro nás známé, což jsou Hostýnské vrchy. V neděli 30. 6. jsme se sešli na Trojáku.
Náš vedoucí nám dal mapu a buzolu, zkontroloval
naše vybavení a poté jsme mohly vyrazit. Počasí
bylo velmi nevlídné, zima, pršelo a valila se na
nás mlha. Nám to však nevadilo, vyrazily jsme

plné elánu a očekávání na cestu. Trasa byla velice
dlouhá, ale nám to nevadilo, protože jsme si celou
dobu povídaly mezi kapkami deště. Unavené, ale
s úsměvem jsme dorazily do našeho cíle, do Podhradní Lhoty. Zde jsme si uvařily na ohni výborný kotlíkový guláš. Po guláši byl čas na postavení
stanu a po vyčerpávajícím dni jsme ihned usnuly.
Ráno jsme sbalily stany a rychle jsme si uvařily snídani. A pak už jsme uháněly na vlak. Celá
expedice se mi moc líbila. S holkami jsme se více
seznámily a vznikla nová přátelství.
Karolína Vaclachová

Zdeněk Grygera předal
v TYMY Talentíka 2013

V TYMY - SVČ se ve čtvrtek 13. 6. 2013
konal již 7. ročník akce pod názvem „Talentík
2013“. Na základě nominací vedení ZŠ a SVČ bylo
oceněno celkem 37 děvčat a chlapců z různých
oborů činností. Vzácným hostem 7. ročníku byl
pan Zdeněk Grygera, který společně se svojí maminkou paní Alenou Grygerovou předával všem
oceněným dětem pamětní listy a drobné ceny. Na
základě návrhů vyučujících a vedení škol byli oceněni tito žáci: Z 1. Základní školy: Filip Jakubčík,
Lucie Šlechtová, Veronika Nováková, Markéta
Křenková, Marek Adamík, Lenka Smýkalová, Pavlína Kopřivová, Alena Omastová, Nguyen Tat Anh Tuan – David, Klára Navrátilová, Alžběta Hanulíková, Jiří
Orálek, Eva Ševčíková.
Ze 2. Základní školy získali pamětní
list: Alžběta Chudárková, Eva Conevová, Markéta Mikešová, hlídka mladých
zdravotníků ve složení: Sabina Podolová,
Eliška Dorazínová, Andrea Mikešková,
Liliana Nedbalová, Žaneta Solařová, dále
Petr Bezděčík, Martin Dubický, Monika Zapletalová, Martina Zapletalová,
František Přikryl. Ze 3. Základní školy
byli oceněni: Adriana Hendrychová, Jan
Sanétrník, Zoja Černá, Nela Pazderová
a Alena Vaculíková, Natálie Garguláková, Kryštof Vaněk, Petr Roubalík a Denis
Stibora zastupovali fotbalové družstvo

mladších žáků 3. ZŠ. Své talentíky ocenilo také
TYMY - SVČ. V letošním roce ocenění získala
Anička Gregušová a Martin Pumprla. Oceňování
bylo proloženo různými ukázkami tanců, moderních i společenských, hrou na hudební nástroje
a zpěvem. Děti tak předvedly svoji šikovnost, um
a talent. Někteří se pochlubili také medailemi
a poháry z různých soutěží a turnajů. Letošní
ročník byl velmi dobře obsazen, mezi oceněnými
bylo několik účastníků mistrovství ČR, Evropy
a dokonce i světa. Mezi nejnadanější sportovce
patřil Filip Jakubčík, který se umístil ve světovém
turnaji v golfu na 13. místě, mistrem ČR ve vzpírání je další holešovský talentík Jan Sanétrník, Zoja
Černá je zase úspěšnou krasobruslařkou, v současné době jí patří 3. místo v rámci ČR. Z hudebních talentíků vyniká Natálka Garguláková,
která svojí hrou na housle získala také spoustu
ocenění na různých hudebních soutěžích po celé
ČR. Kryštof Vaněk patřil mezi nejmladší letošní
oceněné talentíky, a to za fotografování. V současné době má Kryštof dokonce svou vlastní výstavu
fotografií v holešovském zámku. Všichni přítomní hosté byli mile překvapeni, kolik talentovaných
dětí v Holešově vyrůstá.
Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
Redakčně zkráceno

Česko mýma očima - vzkaz pro kamaráda do Norska
To je název výtvarné soutěže, do které se ve
třech věkových a tematických kategoriích přihlásilo neuvěřitelných 7 215 soutěžních prací ze škol
různého typu celé České republiky. Porotou bylo
oceněno 90 prací.
Práce žákyně NIKOLY VAŇHAROVÉ
- Šípková Růženka získala absolutní vítězství
v kategorii moje nejoblíbenější pohádková postava.
3. Základní škole v Holešově bylo uděleno
také Ocenění za vynikající pedagogické vedení
- za vysokou úroveň všech zaslaných soutěžních
prací. Soutěžní práce vznikaly ve třídě 5. A pod
vedením paní učitelky Mgr. Lenky Antonovové.
Technika, kterou děti pracovaly, je velmi náročná na čas. Vrstvení barev a představivost vyžadují
velkou trpělivost žáků i učitele.
Vyhlašovací večer proběhl za účasti velvyslance Norského království pana Jense Fikaase
a zástupců kraje Vysočina 22. června 2013.

Červenec 2013

Oceněné a nejlepší práce byly umístěny ve
foyer Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou
a poté budou převezeny a představeny v rámci výstavních projektů v Norsku.
Děkujeme proto všem kreslířům a paní učitelce Antonovové za nádherný výsledek na konci
namáhavé práce.
Ředitelství 3. ZŠ Holešov

Eva a Vašek

koncert 11. 10. 2013
v SVČ TYMY Holešov
k poslechu i tanci
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 14.00.
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem tělocvičny: objednávky tělocvičny dle
předchozí telefonické domluvy minimálně den
předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39
69 28, 734 358 563.
ZVEME VÁS
1. 9. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI– od 15.00 na
zámku, hry, soutěže, skákací hrad
2.–6. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -10.00 –
12.00, 13.00 – 17.00 - prohlídka prostor a kluboven, zápis do kroužků a kurzů
7. 9. + 14. 9. + 21. 9. + 28. 9 - OTEVŘENÝ DOMEČEK – 9.00-12.00 + 15.00 -18.00 skákací hrad,
zápis do kroužků a kurzů

JUMPING TRAMPOLÍNKY O PRÁZDNINÁCH V TYMY – každý čtvrtek od 19.00, cena:
80,- Kč, počet trampolínek omezený, cvičení se
uskuteční při minimálním počtu 5; zájemci, hlaste se předem, nejpozději v den cvičení do 12 h
– 734 358 563, 734 358 564 nebo 731 470 929.
Zveme vás na další akce, kde pro vás připravujeme doprovodný program:
10. –11. 8. ČMELÁK SHOW v prostorách průmyslové zóny směr Martinice; přehlídka leteckých
modelů + doprovodný program
17. 8. RUSAVSKÁ 50 – doprovodný program při
závodě horských kol – hřiště Rusava a mnohé další akce v Holešově i okolních obcích.
ZVEME VÁS
PLAVÁNÍ KOJENCŮ V HOLEŠOVĚ - SVČ –
TYMY – každý čtvrtek - plavání kojenců od 6
týdnů do 1 roku – zdravá a hravá
aktivita podporuje správný psychomotorický vývoj, posiluje imunitní
systém miminka, hlaste se na telefonu: 777 627 440, mail: plavani-cck@
seznam.cz

LÉTO S TYMY 2013
POBYTOVÉ TÁBORY
12. 8. – 16. 8. – RETASO – Horní
Bečva - Sportovci dobývají Beskydy (2.790,-); Výtvarné dobrodrůžo
(2.890,-); Léto na koni (3.190,-);
Taneční léto (2.790,-); Pokusmánie
(2.790,-); Hravá angličtina (2.790);
Hip - Hop a Breakdance (nejen
to) (2.790,-); Čáry máry (2.790,-);

Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez dopravy,
2.990,- s dopravou + 2.200,- muzikoterapie)
21. 7.–3. 8. – Podhradní Lhota – Dobrodružství pod stanem, ve spolupráci s PS M. Očadlíka
(3.300,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
15. 7.– 19. 7. – Letní keramické tvoření (1.290,-);
15. 7. – 19. 7. – Znakový jazyk hrou (1.190,-); 22.
7. – 26. 7. - Barevné prázdniny (1.190,-); 29. 7. –
2. 8. Pohádkové dobrodrůžo (1.190,-); 5. 8. – 9.
8 - Toulky za zvířátky (1.190,-); 12.8. – 16.8. - Putování s Pokémony (1.290,-); 12. – 16. 8. – Fotbalové soustředění (1.090,-); 19. – 23. 8. – Fotbalové
soustředění (1.090,-); 19. – 23. 8. - Týden plný
sportování (1.190,-); 26. – 30. 8. – U nás v TYMY
(1.190,-)
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 BUDE KONCEM
ČERVNA NA STRÁNKÁCH TYMY. O PRÁZDNINÁCH SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY – www.
tymycentrum.cz
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled,
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i vaše zdařilé fotografie – po
prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci a přejeme krásné prázdniny
plné zážitků.
Pracovníci SVČ – TYMY

Závěrečný koncert žáků ZUŠ a výstava prací
výtvarného oboru
Na konci každého školního roku účinkují již tradičně žáci Základní umělecké školy
F. X. Richtera v Holešově a předvádějí veřejnosti
výsledky své celoroční práce. Na závěrečném koncertě, který se konal ve čtvrtek 23. května 2013 ve
velkém sále holešovského zámku, vystoupilo celkem 114 žáků hudebního a tanečního oboru. Jako
první se představili nejmladší žáci přípravného
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studia. Následoval 15členný kytarový soubor.
Houslový soubor přednesl skladbu Jaro ze Čtvero
ročních období A. Vivaldiho a ve druhé skladbě
od G. F. Händella doprovodil zpěvačku Martinu
Zapletalovou.
Následovalo duo zobcových fléten v podání Lucie Šlechtové a Thomase Macury. Zajímavé
bylo trio složené ze dvou kytar a zobcové flétny
Nikola Geryková, Adam Conev
a Alena Vaculíková. Poté Jakub
Cahlík a Jakub Jasenský přednesli
pro klavír na čtyři ruce Sonátu D
dur W. A. Mozarta. Velmi působivé bylo rovněž vystoupení žákyň
tanečního oboru, které tančily na
tři choreografie vytvořené Janou
Lochmanovou. V sólovém zpěvu
s doprovodem klavíru se divákům
představila Michaela Kotková. Hrou
na bicí nástroje zpestřili program
skladbou Holiday František Kolařík,
Jan Nezval a Jan Horák. Závěr koncertu patřil pěveckému sboru Notičky pod vedením Šárky Jablunkové,
malému tanečnímu souboru saxofonů a také akordeonovému souboru,

který zakončil své vystoupení a celý koncert směsí
písní Karla Svobody.
Tomuto večernímu koncertu předcházely
dva dopolední výchovné koncerty pro žáky MŠ a
ZŠ, celkem pro 451 žáků z Holešova a okolí.
Vedle koncertu probíhala také rozsáhlá závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru,
umístěná v nově otevřených výstavních prostorách zámku.
O koncert i výstavu byl velký zájem ze strany
především rodičů a prarodičů našich žáků, o čemž
svědčil zcela zaplněný velký sál zámku a rovněž
výstavní prostory.
V květnu naše škola také uspořádala koncert malých flétnistů, dva absolventské koncerty,
žákovskou besídku a do konce školního roku nás
ještě čeká závěrečný samostatný koncert žáků tanečního oboru v kině Svět Holešov, výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru na zámku, muzikálový večer a další kulturní akce.
PhDr. Jaroslav Zámečník
ředitel ZUŠ F. X. Richtera Holešov
Redakčně zkráceno

Holešovsko

Holešovské děti v pohybu

Čtvrtý ročník projektu Holešovské děti v pohybu je za námi. Každý, kdo přihlížel městskému
finále, které se konalo 18. června 2013 ve sportovní hale 1. Základní školy Holešov, si mohl udělat
vlastní názor na smysluplnost a význam této akce.
Přes obrovské horko se v tento den téměř tři stovky dětí z holešovských mateřských a základní škol
radovaly z pohybu a společným cvičením za účasti
rodičů, učitelů a dalších sportovních fanoušků zakončily čtvrtý rok pohybových aktivit.
Letošní finále programu podpořila opět řada
významných osobností: této akci udělil záštitu
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák,
osobní účastí i finančně ji podpořil Zdeněk Grygera, fotbalový reprezentant a holešovský rodák,
a stejně tak poslanec PSP ČR Josef Smýkal, kte-

rý stál u vzniku tohoto projektu a podporuje jej
po celou dobu existence. Dalšími sponzory byla
Olympia o. s., Zlínský kraj, Asociace školních
sportovních klubů ČR a o. s. Každý může pomáhat. Slavnostního zahájení se rovněž zúčastnily
ředitelky všech mateřských a základních škol Holešova, osobnost Holešova Mgr. Alena Grygerová,
zastupitelka města Holešov Ludmila Štaudnerová
a nechyběl ani populární zpěvák Standa Hložek.
Po úvodním nástupu cvičily děti z jednotlivých škol na připravených stanovištích a ukázaly
všem divákům v hale, jak pilně se připravovaly
v průběhu školního roku jednak v rámci pravidelných školních aktivit, jednak při cvičení jednotlivých škol. Tradičně zpestřil program svými
písněmi Standa Hložek, jehož hudební vstupy

zvedly doslova celou halu na nohy a roztancovaly
všechny přítomné děti i dospělé.
Všem, kdož podpořili finančně, organizačně
i morálně cvičení a sportování dětí v letošním
roce a tím se podíleli na vzniku pozitivního vztahu malých cvičenců k pohybu obecně, patří velké
poděkování: jsou to výše uvedení sponzoři, ředitelky a učitelky mateřských a základních škol, cvičitelé z jednotlivých základních škol a gymnázia,
rodiče, kamarádi a sportovní fanoušci – všichni,
kterým není lhostejný životní styl a formování návyků u malých dětí.
Holešovské děti v pohybu se těší na pátý ročník!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Rozloučení s předškoláky
aneb Naposledy zpívám
a přednáším v MŠ

Čtvrtek 13. 6. 2013 se stal slavnostním dnem v MŠ Masarykova. Předškolní děti se rozloučily se svojí mateřskou školou pásmem, ve kterém rodičům
a hostům předvedly, co se naučily. Nechyběly písničky o abecedě, měsících
v roce a ,,poslední zvonění“ – s předáním šerpy zastupitelkou města Holešova
paní Svatavou Ságnerovou. Oslava pokračovala hostinou pro děti, dortem
v podobě aktovky, slavnostním přípitkem a dárečkem na cestu domů.
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Školská a protidrogová komise města Holešov
ve školním roce 2012/13
Poslední zasedání školské a protidrogové komise se
konalo 18. června 2013 a na
jeho programu bylo vyhodnocení činnosti v letošním
školním roce.
Tato komise města Holešov se scházela každý měsíc
a na svých schůzkách se zabývala následujícími tématy:
1. kontrolní činností v oblasti prodeje alkoholu a tabákových výrobků dětem
2. průběhem zápisu do mateřských škol a do prvního
ročníku základních škol
v Holešově

3. organizací Dne učitelů
4. realizací literární a výtvarné soutěže
„Cyril a Metoděj“
5. hodnocením stavu budov holešovských škol,
tělocvičen a venkovních sportovišť
6. koordinací společných akcí
Komise pracovala za účasti ředitelek mateřských a základních škol města Holešova ředitelky
SVČ TYMY a dalších přizvaných hostů z holešovských středních škol či škol našeho regionu.
Všem členkám děkuji za aktivní přístup
a vzornou účast při společném jednání a přeji
všem krásnou a klidnou dovolenou.
Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně komise

Holešovští gymnazisté nemyslí jen na sebe
aneb Solidarita při povodních v praxi
Kdykoliv se v médiích objeví informace o riziku povodní, řadě lidí z našeho regionu se vybaví
vzpomínky na ničivé povodně z roku 1997. Tehdy
mnozí z nás na vlastní kůži zažili, co dokáže vodní
živel. Proto jsme v okamžiku, kdy noviny i televizní zpravodajství plnily informace o nedávných povodních v Čechách, začali na naší škole uvažovat o
vhodné formě pomoci.
Byly to studentky ze třídy 2. A, které mne oslovily s nápadem uspořádat sbírku, jejíž výtěžek poputuje přímo k lidem, jež voda zasáhla. K aktivitě
studentů se přidal celý profesorský sbor a navázali
jsme kontakt s Gymnáziem Roudnice nad Labem.
Tato škola, nám velmi blízká jak svou velikostí,
historií a zaměřením, byla povodní také poměrně
výrazně zasažena. Profesorský sbor této školy však
rozhodl, že by výtěžek naší sbírky věnovali adresně
rodině septimánky Terezy Pocové, jejíž dům ve vesnici Lounky zcela zdevastovalo rozlité Labe.

Během čtyř dnů, po které trvala naše
sbírka, se nám podařilo vybrat pěknou
částku 20.000,- Kč. Studenti zároveň napsali Tereze několik povzbudivých osobních vzkazů. Ty jsme přidali k výtěžku
sbírky a zavezli do Roudnice nad Labem.
Setkání s Roudnickými bylo velice
milé i dojemné, ukázalo se, že nás přes půl
republiky dělí méně, než si mnohdy myslíme. Velmi děkuji všem studentům, kteří
cítili potřebu nějak pomoci těm, kteří to
zrovna potřebují. Děkuji studentům a jejich rodičům, že do naší sbírky přispěli.
Děkuji také všem zaměstnancům školy za
velkou podporu a vyjádření solidarity –
protože žádný člověk není ostrovem zcela
sám pro sebe… (J. Donne).
Mgr. Miriam Kuczmanová,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Tereza Pocová (Gymnázium Roudnice nad Labem)
a Iva Michalcová (Gymnázium L. Jaroše Holešov).

OSADA RAROTONGA ZACHRÁNĚNA
Ve dnech 1.–5. 7. 2013 jsme
si za spolupráce občanského
sdružení Skřítek zkusili prožít
každodenní nástrahy i překvapení v osadě Rarotonga, která se
nacházela v prostorách Hájenky
v Zámeckém parku Holešov. Sotva jsme se zorientovali, navštívil
nás šaman Rarotonga a přichystal
nám dvě důležité zkoušky. Jedna
z nich byla dokonce i na moři, kde
jsme museli plnit jednotlivé úkoly. Zkoušky jsme úspěšně zvládli
a dokázali, že jsme pro osadu dobrý přírůstek. Abychom si ji trochu
vylepšili a zkrášlili, vytvořili jsme
galerii obrazů malovaných speciální prstovou technikou. Sotva
jsme ale obrazy dodělali, přišla
nám zpráva o povodních ve ve-
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dlejší osadě a my neváhali ani chvíli a vydali se na
pomoc. Zachránili jsme spousty zvířat, ale také vyčistili les od naplavených odpadků. Rozhodli jsme
se trochu prozkoumat okolí a vydali se na dlouhou
výpravu, jejíž součástí bylo i uvaření jídla na ohni.
Další den ráno jsme si užívali sluníčka na louce, když
nám byl sdělen příběh, který se stal v době naší nepřítomnosti. Náčelník Toran byl přepaden! Ukradli
mu posvátný náhrdelník, který zajišťoval osadě stálý
mír a spokojenost mezi lidmi. Naštěstí nám poslal
část zprávy, díky které jsme mohli přijít na nějaké
vodítko. Vzkaz byl ale roztržený. Přes spousty nástrah jsme zjistili souřadnice tábora zločinců, pořádně se zamaskovali a vyrazili na ně! U jednoho z nich
jsme našli zbytek vzkazu. Konečně jsme se věděli, co
se s náhrdelníkem stalo. Byl zakopán u Velké Hvězdy. Neváhali jsme, vzali loď a dopluli na ono místo. Naštěstí už na nás nečekaly žádné jiné nástrahy
a všichni společně jsme naši osadu zachránili.
Jolana Pacíková, Skřítek, o. s.

Holešovsko

Překladatelská soutěž na gymnáziu
Sekce anglického jazyka připravila pro studenty soutěž zaměřenou
na překladatelské dovednosti
Inspirací pro nás byla soutěž Juvenes Translatores, kterou pro školy v Evropské unii pořádá
Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Dle pravidel je za každou členskou zemi náhodně vybráno z přihlášených jen takové množství škol, kolik má daná země europoslanců. Naše
škola měla v roce 2010 to štěstí, že vybrána byla,
naše studentka zvítězila a odměnou jí byl třídenní
pobyt spojený s předáním předání ceny v Bruselu.
Letos naše škola bohužel vybrána nebyla,
a proto jsme se rozhodli se souhlasem místní
kanceláře GŘ pro překlady uspořádat školní kolo
soutěže s použitím oficiálních překladových textů
pro tento rok a práce hodnotit dle stanovených
kritérií.
Studenti měli možnost výběru, zda překládat z anglického jazyka do jazyka českého, či si
zvolit náročnější variantu z češtiny do angličtiny.
Na hodnocení překladu se podílel i rodilý mluvčí
a kritéria byla následující: přesnost překladu, úroveň písemného projevu (gramatická správnost
i vhodný výběr výrazů), plynulost textu a nápaditost překladatelských řešení.

Soutěže se zúčastnilo 14 studentů,
překlady měly vysokou úroveň, není
divu, někteří z mladých překladatelů
by rádi tento obor studovali na vysoké
škole. Ovšem vítěz může být jen jeden
a tím se stal Petr Uhlíř ze třídy septima, který při překladu do anglického
jazyka vynikajícím způsobem vystihl
myšlenku textu a precizně volil slovní zásobu. Odměnou mu byl kvalitní
slovník z nakladatelství Oxford University Press, který pro něj bude jistě
spolehlivým pomocníkem minimálně
u maturitní zkoušky.
Bonusem a inspirací zároveň
během soutěžního dopoledne byla
prezentace zachycující pobyt vítězky
v Bruselu a předání rad a zkušeností.
Datum 11. dubna jsme zvolili zcela záměrně,
neboť tou dobou probíhalo předávání cen vítězům
Juvenes Translatores 2012 v Bruselu.
Vítězi srdečně blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za kvalitně odvedenou práci

a těšíme se na další ročník, nejlépe opět s účastí
v celostátním kole.
Mgr. Irena Solařová
sekce anglického jazyka
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Úspěšnou sezónu zakončily mažoretky stříbrem z MČR
Holešovské mažoretky si za letošní soutěžní období
pořídily pěknou sbírku medailí.
V rámci Národního šampionátu mažoretek asociace
NBTA se zúčastnily oblastních i republikových kol a dosáhly až na nejcennější kovy.
V soutěži sólo s rekvizitami získala na květnovém
mistrovství České republiky v Ronově nad Doubravou
stříbro Lenka Smýkalová, bronz Nikola Zlámalová a obě
dívky postupují na mistrovství Evropy do Norska. Markéta
Křenková a Nikola Mikešová se staly mistryněmi ČR v pochodovém duu.
Skupinové formace Mažoretek Holešov reprezentovaly v letošním roce Mini Lentilky, Lentilky a Arabelky.
Na oblastním kole v Hluku konaném 12. května
obsadily Mini Lentilky 3. místo v dětech mladších,
Arabelky 2. místo v dětech starších a zajistily si tak
postup na mistrovství Moravy do Hranic. Lentilky
zde postoupily přímo na základě loňského umístění - mistr ČR 2012.
Arabelky i Lentilky shodně v Hranicích
obdržely za soutěžní vystoupení druhá místa ve
svých kategoriích a nominovaly se na mistrovství
České republiky. Toto finálové kolo se uskutečnilo o víkendu 14.–16. června v lázeňském městě
Poděbrady. Lentilky v kategorii děti mladší si kromě krásných zážitků odvezly i stříbrné medaile
a titul vicemistr ČR 2013. I když starší Arabelky
obsadily až 7. místo, byly s jejich výkonem spokojené jak trenérky, tak početný fanklub rodičů,
který je přijel do Poděbrad podpořit.
Děkuji všem našim mažoretkám za letošní
zdařilou reprezentaci a trenérkám za pečlivou přípravu po celou sezónu.
Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov
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Ukončení finanční sbírky na pomoc lidem
postiženým povodněmi
Dle osvědčení oznámení
Magistrátem hlavního města
Prahy ze dne 6. 9. 2010 č. j.
S-MHMP/700181/2010 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 Sb. o
veřejných sbírkách) vyhlásila Charita Holešov ve-

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč

měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců

hotovost až do domu

řejnou finanční sbírku v mikroregionu Holešovsko
na pomoc obětem zasaženým povodněmi, které se
udály na počátku měsíce června 2013. Sbírka probíhala ve dnech 7. 6. 2013–27. 6. 2013. Občané mohli
své příspěvky vkládat do zapečetěných pokladniček umístěných v sídle Charity Holešov, v budově
MěÚ Holešov a v budově Římskokatolické farnosti
Holešov. Dne 28. 6. 2013 byly všechny pokladničky
za přítomnosti pověřeného zástupce MěÚ Holešov
otevřeny a příspěvky spočítány. Celková vybraná
částka činila 38.850,- Kč. Ta byla dne 28. 6. 2013
odeslána na sbírkový účet 11998822/0800 u České
spořitelny, VS 906. Na tento účet byla prostřednictvím účtu Charity Holešov v průběhu sbírky odeslána na žádost konkrétního občana města Holešov
také částka 400,- Kč, kterou vložil dárce do pokladny Charity Holešov. V sídle Charity Holešov mohli
dárci přispívat také materiální pomocí. V zasedací

nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
k49-60x70_personal_CB.indd 1

Až 1200 Kč za váš starý
AUTOVRAK.
Potvrzení a odvoz ZDARMA.
Dobrotice. Tel.: 776 719 631.

místnosti Charity Holešov se nashromáždily lopaty,
metly, pracovní oblečení, čisticí prostředky a jiné
potřebné věci. Ty byly prostřednictvím nákladního
automobilu, který vyslala Arcidiecézní charita Olomouc, převezeny na patřičná místa. Charita Holešov děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do vyhlášené sbírky. Také děkujeme Sboru
dobrovolných hasičů Količín, kteří darovali velké
množství materiální pomoci. Informace na závěr:
lidem postiženým povodněmi můžete i nadále pomoci zasláním příspěvku na č. ú. 11998822/0800,
VS 906 či zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (cena jedné
DMS je 30,- Kč, z toho Charita ČR obdrží 27,- Kč;
službu zajišťuje fórum dárců).
Gabriela Botosová, DiS.

Pronajmu byt 2+1
v Holešově, U Letiště
Volný od 1. 8. 2013
Tel.: 731 884 472

11.06.13 15:43

Rozloučení žáků devátých tříd v 1. ZŠ Holešov.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak
vyplatíme 1000,- Kč
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CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd
do Lednicko-valtického areálu
V neděli 15. září 2013 pořádáme již pátý výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát půjdeme
po lichtenštejnských stopách na jižní Moravě, kde
navštívíme Lednicko-valtický areál.
Lednicko-valtický areál, který je od roku
1996 zapsán na seznamu památek UNESCO, vznikl v průběhu 17. až 20. století. Tvoří ho barokní
zámek ve Valticích a neogotický zámek v Lednici.
Okolí obou zámků začali architekti ve službách
Lichtenštejnů upravovat do podoby krajinářského komplexu, kde nechybí soustavy rybníků, lesy
a nádherné parky se vzácnými druhy stromů.
Na území parku je řada drobných staveb
s poetickými názvy jako Apollónův chrám, Hraniční zámeček, chrám Tří Grácií nebo minaret.
Právě minaret je nejstarší romantická stavba
v parku, postavená před více než 200 lety v maurském slohu.
Srdcem zahrady je zámek v Lednici. Architekti jej označují za vrcholné dílo romantické architektury. Zatímco zámek Lednice sloužil Lichtenštejnům jako reprezentační letní sídlo, rodinnou
rezidencí byl barokní zámek ve Valticích. Barokní
a rokokové zařízení interiérů poskytuje představu
o tom, jak v 17. a 18. století žili bohatí šlechtici.
Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte,

odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2013 spolu
se zálohou 200 Kč v Městském informačním centru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově.
Odjezd bude v neděli 15. září 2013 v 7.30 hodin
ráno z autobusového nádraží v Holešově, návrat
do Holešova přibližně ve 20.00 hodin.

Cena za zájezd - přepravu - bude činit 350 Kč
za osobu. V ceně není zahrnuto vstupné do památkových objektů. Zájemci budou moci využít
restaurační zařízení ke společnému obědu.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, případně průkaz ZTP.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 15. září 2013 s cílem cesty
Lednicko-valtický areál.
Jméno a příjmení:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počet osob, které přihlašuji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha ve výši 200,- Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ……………………………….. Podpis:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Klub zdravotně postižených ukončil činnost
Holešov – K letošnímu 28. červnu ukončil
Klub zdravotně postižených Holešovska svou činnost. Stalo se tak na poslední výroční schůzi, která proběhla v kině Svět ve stejný den. Schůze byla
usnášeníschopná a naprostou většinou členové
schválili toto usnesení. Zvolili si také „likvidační“
komisi, která nyní řeší administrativní věci i vypořádání s majetkem. Předpokládá se, že do konce
prázdnin organizace opustí prostory ve Smetanových sadech, kde klub posledních patnáct let působil, a předá je městu. Jedná se o klubovnu v zadním
traktu Ústřední školní jídelny. Tyto prostory zřejmě město dále pronajme, ale o tom rozhodne rada
města ve spolupráci s Tepelným hospodářstvím
(správcem majetku města).
Klub zdravotně postižených Holešovska vznikl krátce po roce 1990, kdy se oddělil od okresní

organizace svazu invalidů (občanské
sdružení bylo oficiálně zaregistrována 25. 11. 1991). Pod vedením Vlastimíra Janského se klub stal jednou
z nejpočetnějších zájmových organizací v našem regionu.
Organizace byla zaměřena na
klubové aktivity, poradenské, přednáškové a individuálně laickopečovatelské činnosti, obstarávání nákupů,
léků, zabezpečení lékařského ošetření, osobní návštěvy a pobesedování,
psaní různých dopisů, žádostí, potvrzení a případně i jejich doručování na úřady. Pořádány byly zájezdy,
výstavy ručních prací členů, zábavná
odpoledne atd.

15. ROČNÍK ČMELÁK MODEL SHOW!
V sobotu a neděli 10.–11. 8. 2013 se v Holešově na modelářském letišti Za Větřákem
uskuteční jubilejní 15. ročník ČMELÁK MODEL SHOW.
Tradiční akce, opět s účastí mnoha modelářských osobností jak z celé České republiky, tak
i ze zahraničí. K vidění budou nejen modely letadel všech kategorií a velikostí, ale zažijete také
start a přistání skutečných letadel a helikoptéry, v níž budete moci uskutečnit vyhlídkový let.
Přijďte s dětmi či přáteli na letiště strávit příjemný víkend. Občerstvení bude zajištěno,
pro děti bude připraven doprovodný program, včetně možnosti nákupu modelářského zboží.

Červenec 2013

Po odchodu Vl. Janského a hospodářky M. Novákové se ale nenašel další podobný „tahoun“ a členové měli malý zájem zapojit se do výborové práce
a řízení aktivit. Tento úbytek zájmu a související problémy postupně vedly k ukončení činnosti sdružení.
Město Holešov zřizuje v prostorách kina Svět
klub důchodců, který má podobné zaměření, proto členové klubu zdravotně postižených mohou
využít tyto aktivity. Podle informací již o členství
v klubu důchodců požádala část „mladých“. Spolková činnost a možnosti setkávání se v této oblasti
tedy nejsou zcela bez náhrady. Aktivity budou záležet již jen na samotných členech.
R. Seifert
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Druhý ročník Zámecké 5
Holešov (JZ) – Na start druhého ročníku
běžeckého závodu, který se koná v holešovských
zámeckých zahradách, se letos v podvečer pátku
14. června postavily téměř dvě stovky závodníků.
Hlavním organizátorem je Běžecký klub Holešov
za podpory města Holešova, Městského kulturního střediska Holešov a SVČ TYMY Holešov. Závody jsou určeny všem věkovým kategoriím. Tomu
odpovídají i různé délky a náročnost trati závodu.
Mládež rozdělená na chlapce a dívky soutěžila
celkem v sedmi kategoriích. Z celkového počtu
téměř dvou stovek běžců bylo asi sedmdesát dospělých. Nejkratší trať pro nejmladší děti měla šedesát metrů, trať hlavního závodu měří 5 km. Běží
se kolem zámeckého vodního kanálu dva okruhy
po 2,5 km. Výsledné časy závodníků hl. závodu
jsou měřeny elektronickými čipy. Vítězem hlavního závodu se stal Petr Kotyza (VSK Univerzita

Brno) s časem 16 min. 18 s,
nejrychlejší ženou s časem
20 min. 59 sek. byla Jana
Žaludková (TITAN Zlín).
Velký dík patří zakladateli
již legendární Rohálovské
desítky Ondřeji Němcovi,
který stál i u zrodu tohoto
dnes již tradičního závodu.
Nejstarším účastníkem byl
Jiří Březina, roč. 1939 (SK
Přerov), který je úspěšným maratonským běžcem
a v letošním roce hodlá
překonat hranici šesti set zaběhnutých maratonských běhů. V současné době se blíží k pěti
stům devadesáti. Velký dík za perfektní odmoderování celé akce patří Jaroslavu Šaškovi, který

moderuje také oba závody rohálovského duatlonu a sám je velkým propagátorem i milovníkem
běhu pro zdraví. Více z výsledkové listiny na
www.rohalovskadesítka.cz.

TURNAJ OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
Vedle 20. ročníku Bikemaratonu Drásal se v sobotu 6. července
uskutečnil ve sportovní hale policejní
školy mezinárodní vzpěračský turnaj
olympijských nadějí do 18 let zemí
visegrádské 4.
Jedná se o pravidelnou soutěž,
v jejímž pořádání se střídají země
V4. Letos pořadatelství připadlo na
Česko a Český svaz vzpírání pověřil
uspořádáním vzpěrače z Holešova.
Za podpory Zlínského kraje a města
Holešova uspořádali perfektní soutěž,
kterou si pochvalovali i zahraniční
účastníci. Slavnostní zahájení provedl starosta Holešova p. Pavel Svobo-

da. Startovalo celkem 53 závodníků a závodnic.
V soutěži zvítězilo reprezentační družstvo Polska
před Maďary a Českou republikou, v kategorii dívek zvítězila Marlena Polakovska z Polska, mezi
hochy byl nejlepší Maďar Simon Bence. Úspěšně
vystoupil i závodník SKP Holešov Michal Salaj,
když obsadil 13. místo a pravděpodobně si vybojoval účast na mistrovství Evropy do 17 let za dva
měsíce v Litvě.
Ceny předával místopředseda svazu, zasloužilý mistr sportu p. Karel Prohl, a senátor ze
Zlínského kraje Tomio Okamura. Perličkou na
závěrečném banketu v hlavním sále holešovského zámku bylo vystoupení „železného Zekona“
Zdeňka Knedly.
Daniel Kolář

10. ročník ARCHA CUPU
V sobotu 29. června se v krásném sportovním areálu ve Všetulích uskutečnil jubilejní 10.
ročník fotbalového turnaje holešovských hospod
– ARCHA CUP. Zúčastnilo se ho celkem deset
družstev: Archa bar, Kozel, Hřiště, Kanada, Pumpa, Námořník, Tip bar, Barborka, R-club a Pivovar.
Za krásného počasí mohli diváci sledovat urputné

Souboj o vítězství.
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souboje svých zástupců se snahou odvézt si z této
akce vítězný pohár. Ten si vybojovalo družstvo Kozel. Gratulujeme.
Poděkování patří všem hráčům i návštěvníkům za sportovní chování a super atmosféru. Turnaj by se jistě neobešel bez precizní přípravy hřiště
a zázemí pro hráče, čehož se ujali členové SFK Ho-

lešov. Večer se všichni bavili na taneční zábavě se
skupinou PRESS ROCK. Zvláštní poděkování patří každému z personálu Hospůdky na hřišti, který se vzorně staral o veškeré občerstvení po celou
dobu akce. Těšíme se na příští ročník. Sportu zdar
a fotbalu zvláště.
Petr Michálek

Vítězný tým - družstvo KOZEL.

Holešovsko

Hodnocení druhé poloviny sezóny 2012–2013
Hodnocení se bude týkat pouze druhé poloviny, kdy můj trenérský návrat nebyl zrovna jednoduchý.
Pouze tři výhry, šest neúspěšných a čtyři jen bodová utkání nesvědčí
o podařené půlsezóně, protože počáteční představy jsou vždy jiné. Do hry
vstoupí zranění, pracovní povinnosti a hned hledáte ideální sestavu do hry.
I odchod útočníka Křenka nás znejistil. Myslím si ale, že nový hráč Pumprla
dokázal ve čtyřech utkáních vstřelit branku a s Kateřinicemi dokonce tři.
PODZIM 2013
KOLO

DEN

TERMÍNOVÁ LISTINA
DATUM

ČAS

1.

SO

10. 08. 2013 16.30

Provodov – SFK ELKO HOLEŠOV

SO

17. 08. 2013 16.30

SFK ELKO HOLEŠOV – Bystřice p. H.

3.

SO

24. 08. 2013 16.30

Luhačovice – SFK ELKO HOLEŠOV

4.

SO

31. 08. 2013 16.30

SFK ELKO HOLEŠOV – V. Karlovice

5.

NE

08. 09. 2013 16.00

Fryšták – SFK ELKO HOLEŠOV

HŘIŠTĚ

14.45 Střelnice

SO

14. 09. 2013 16.00

SFK ELKO HOLEŠOV – Morkovice

21. 09. 2013 15.30

Chropyně – SFK ELKO HOLEŠOV

8.

SO

28. 09. 2013 15.30

SFK ELKO HOLEŠOV – Vizovice

Střelnice

9.

NE

06. 10. 2013 15.00

1. Valašský FC – SFK ELKO HOLEŠOV

UT

10.

SO

12. 10. 2013 14.30

Spytihněv – SFK ELKO HOLEŠOV

SO

19. 10. 2013 14.00

SFK ELKO HOLEŠOV – Kateřinice

SO

26. 10. 2013 14.00

Vigantice – SFK ELKO HOLEŠOV

PROGRAM LETNÍCH PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ - MUŽI „A“
DATUM

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

SOBOTA

13. 07. 2012

18.,00

Kostelec
– SFK ELKO HOLEŠOV

Kostelec

14.00 Střelnice

SOBOTA

20. 07. 2012

17.00

Opatovice
– SFK ELKO HOLEŠOV

Opatovice

13.00 Střelnice

STŘEDA

24. 07. 2012

17.00

Hulín
– SFK ELKO HOLEŠOV

Hulín

SOBOTA

27. 07. 2012

17.00

Kroměříž dorost
– SFK ELKO HOLEŠOV

Kroměříž

NEDĚLE

04. 08. 2012

17.00

Želátovice
– SFK ELKO HOLEŠOV

Želátovice

14.30 Střelnice

SO

12.45 Střelnice
Střelnice
11.45 Střelnice

13.

SO

02. 11. 2013 13.30

SFK ELKO HOLEŠOV – Boršice

Střelnice

14.

SO

09. 11. 2013 13.30

SFK ELKO HOLEŠOV – Provodov

Střelnice

Martin Malík, trenér ,,A“ mužstva

DEN

14.30 Střelnice
Střelnice

6.

11.

ODJEZD

Střelnice

7.

12.

Hráčům, vedení i fanouškům děkuji.

MUŽI A

SOUPEŘI

2.

Samotná hra postrádala trochu drzosti, dovolit si hrát více ofenzivní fotbal kombinačního typu. Ne pouze mnohdy bezhlavě nakopávat míče soupeři
a s tím i spojené fyzické nároky na jednotlivé hráče. Druhá sezóna byla odehrána v rámci našich možností a v závěru byly i obavy z toho nejhoršího.
Všichni jsme jako tým našli sílu a poslední dvě utkání zvládli na jedničku.
I za tyto zkušenosti děkujeme. Přivedly nás k zamyšlení a důvodům, že
máme co zlepšovat, na čem pracovat a připravit se na sezónu 2013–2014.

Oddíl stolního tenisu TJ Holešov měl opět skvělou sezonu
Soutěžní sezona 2012/2013 skončila. Poslední
utkání družstev i zápasy jednotlivců byly odehrány.
Je tedy čas udělat krátké zhodnocení. Sezona předcházející, tedy sezona 2011/2012, byla před rokem
hodnocena jako veleúspěšná – v dlouhodobých soutěžích jsme měli tři družstva a všechna tři dokázala
postoupit do vyšších soutěží. Sezona právě skončená, tedy sezona 2012/2013, by měla mít hodnocení
ještě pozitivnější. Těch úspěchů totiž bylo podstatně
víc, pravda však je, že se vloudil i jeden neúspěch.
Základní parametry ale byly skvělé. Družstev v dlouhodobých soutěžích jsme měli dokonce šest a naše
družstva odehrála celkem 105 utkání (A družstvo 22,
B 22, C 21, D 20, A družstvo žáků a B družstvo žáků
10) – loni to bylo pouze 59 utkání.
Kategorie dospělých
A družstvo hrálo jako nováček krajskou soutěž I. třídy a dokázalo po velice vyrovnaném průběhu soutěže skončit celkově na druhém místě, což
znamenalo postup do vyšší soutěže, tedy divize. B
družstvo hrálo jako nováček krajskou soutěž II. třídy a skončilo na devátém, tedy sestupovém místě
(byť těsně o jeden jediný bod).
C družstvo hrálo jako nováček okresní přebor
I. třídy a podařilo se mu umístit na velice pěkném
čtvrtém místě. Nově založené D družstvo hrálo nejnižší soutěž okresu, tedy okresní přebor II. třídy,

a skončilo také na velmi pěkném pátém místě. Potěšitelné je i to, že důležité body za D družstvo získával i mladší žák David Stoklásek.
Kategorie mládeže
A družstvo a B družstvo žáků obsadilo
v okresní žákovské lize třetí a čtvrté místo. Úspěch
určitě veliký, protože naposled jsme měli družstvo
v této soutěži v sezoně 2005/2006. Od ledna 2013 se
zúčastňovali mládežníci také krajských bodovacích
turnajů mládeže, kterých se zúčastňují nejlepší mladí stolní tenisté Zlínského kraje. Absolvovali turnaje ve Slavičíně, v Hluku a dva ve Vsetíně. Z celko-

vých osmi tedy zvládli polovinu. Celkové výsledky
přinesly nejlepší umístění Davidu Stokláskovi, a to
77. místo ze 166 účastníků.
Sezona 2013/2014
Do nové sezony počítáme s devíti družstvy.
Vedle šesti současných a dobře zaběhaných družstev vznikne ještě E družstvo, které bude hrát okresní přebor II. třídy dospělých, za družstvo by však
hráli převážně anebo téměř výhradně naši mládežníci. Také chceme založit A a B družstvo dorostenců. Tímto bychom se stali jednoznačně největším
stolně–tenisovým oddílem v okrese Kroměříž.
Libor Liška
předseda oddílu stolního tenisu

Hráči „A“ týmu – zleva Klůj, Posolda, Hasala, Havránek.

Poděkování všem organizátorům
Bikemaratonu Drásal
Bikemaroton Drásal České spořitelny je jednoznačně největší sportovní a společenskou akcí v našem městě a regionu. Myšleno je to ne až tak samotnou účastí
návštěvníků, ale aktivním zapojením místních obyvatel
a institucí i celorepublikovým věhlasem.
Letošní jubilejní 20. ročník tohoto závodu nezůstal nic dlužen své pověsti i významu a výraznou měrou
přispěl k propagaci města a společenského a sportovního dění. Za bezchybné zajištění akce si zaslouží po-
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děkování nejen hlavní pořadatelé z klubu Drásal v čele
s J. Ondrušákem a J. Bachnerem, ale také velká řada
dobrovolníků a nadšenců i důležitých institucí města – městská policie, Policie ČR, místní policejní škola
MV, dobrovolní hasiči, příslušné úřady, organizace města atd. Příští ročník je naplánován na 5. července 2014
a do jeho přípravy se jistě zakomponují zkušenosti z letošní organizace.
Rudolf Seifert
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Vlastivěda

100 let od narození a 25 let od úmrtí holešovského děkana
P. Františka Alexe (1913–1988)
Na pokračování přinášíme čtenářům našeho časopisu literární text, zpracovaný znalcem života a díla
P. Františka Alexe, holešovským občanem a členem Vlastivědného kroužku Holešov, panem Ing. Františkem Rafajou. Tento text byl s hudebním doprovodem pěveckého souboru holešovské Latinské scholy
přednesen na vernisáži výstavy, uspořádané ke 100. výročí narození a 25 let od úmrtí této osobnosti,
která se řadí mezi nejvýznamnější občany našeho města ve 20. století. Kromě podrobných údajů o životě, díle a odkazu P. Alexe obsahuje text také krásné osobní vzpomínky autora i dalších významných
osobností na kanovníka P. Alexe.
11. srpna uplyne 100 let od narození kroměřížského kanovníka, faráře a děkana v Holešově, P.
Františka Alexe, svědomitého ochranáře na úseku
památkové péče a ušlechtilého člověka svým duchem i mnohostrannými kulturními zájmy. Výběrem krásných knih a grafiky ze sbírek tohoto hudebního historika, sběratele umění a editora chceme
návštěvníkům výstavy připomenout tohoto oblíbeného kněze, jednu z nejvýraznějších postav holešovského kulturního a náboženského života druhé
poloviny 20. století, která šíří svých kulturních aktivit daleko přesáhla hranice pouhého regionu.

Ačkoliv rodák z Drahotuš na Přerovsku, žil
plných 46 let v Holešově a nesmazatelně se zapsal
do jeho novodobé historie jako starostlivý a obětavý duchovní pastýř zdejší římskokatolické farnosti a jako vzorný pečovatel o zachování vzácných
církevních památek. V listopadu 1977 byl jmenován kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice
v Kroměříži.
Podle jeho přání mu byl udělen dispens od
rezidence v Kroměříži a on pak mohl i nadále sloužit svým farníkům v holešovské farnosti téměř až
do své smrti.

Vernisáž výstavy Ve službě Bohu, lidem, městu...

V podvečer 13. června 2013 se ve studovně
Městské knihovny Holešov uskutečnila vernisáž
výstavy Ve službě Bohu, lidem, městu… 100 let od
narození holešovského děkana P. Františka Alexe
(1913–1988). Výstavu připravilo Městské muzeum
a galerie v Holešově a Městská knihovna Holešov
(organizační součásti MKS Holešov) spolu s Vlastivědným kroužkem v Holešově a Římskokatolickou

farností Holešov. Zvláštní poděkování patří Ing. Františku Rafajovi, který
se zapojil nejen jako kurátor výstavy,
ale velmi laskavě zapůjčil i své rozsáhlé sbírky fotografií a drobných
tisků.
Holešovský farář a děkan P. František Alex (*11. srpna 1913 Drahotuše, †24. června 1988 Kroměříž)
byl nejen dlouholetým holešovským
duchovním (v Holešově sloužil postupně jako kaplan, provizor, administrátor, farář a děkan plných 43 let!),
ale i proslulým sběratelem a aktivním vlastivědným pracovníkem. Stal
se výraznou osobností města, která
dokázala svědomitě plnit své duchovní poslání
i v těžkých dobách minulého režimu. Nad to všechno rozvíjel i své jedinečné a hluboké zájmy o umění,
a to jako hudební historik, sběratel umění, grafiky, drobné plastiky a editor bibliofilských tisků.
Na výstavě jsou představeny fotografie, archivní dokumenty i památky osobní povahy. Ukázána
je i drobná část velké a cenné knihovny P. Alexe,

kterou se podařilo získat Městské knihovně v Holešově. Vystaveny jsou doklady Alexovy bohaté
editorské činnosti. František Alex inicioval vydání
mnoha krásných soukromých tisků - novoročenek,
ex libris, jiných příležitostných tisků a volné grafiky.
Na začátku vernisáže přivítal návštěvníky správce muzea Mgr. Ondřej Machálek a poté
promluvil Ing. Karel Bartošek. Krátkou zdravici
připojil i holešovský děkan P. Jerzy Walczak. Literární pásmo o osobnosti holešovského děkana
P. Františka Alexe, které poté vyplnilo podstatnou
část programu, sestavil Ing. František Rafaja. Společně s Oldřichem Rektoříkem jej osobně přednesl
zaplněné studovně Městské knihovny. O hudební
doprovod se postaral sextet Latinské scholy, která
je součástí Holešovského chrámového sboru.
Výstava se koná ve studovně Městské knihovny Holešov (nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov) od 14. června do 31. srpna 2013. Otevřeno je v běžné otevírací době Městské knihovny:
ÚT: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00; ČT, PÁ: 8.00 - 12.00,
13.00 - 17.00. Vstup je volný.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Doplnění článku
o prof. Otakaru Odložilíkovi
V minulém čísle jsme otiskli mimořádně zajímavý článek ing.
Františka Rafaji o rodáku z Kostelce
u Holešova, prof. Otakaru Odložilíkovi s názvem „Otakar Odložilík
– historik, který odešel do země zaslíbené (1899–1973)“. Pro nedostatek místa se bohužel nevešla k článku
unikátní fotografie, poskytnutá nám
autorem článku, na které jsou před
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holešovským farním kostelem zleva: JUDr. B. Pokorný, L. Plecháčová-Mucalíková, PhDr. O. Odložilík, prof. J. Schneeweis, P. F. Alex a PhDr. J. Svátek.
Jsou to členové tehdejšího Vlastivědného kroužku
v Holešově s vzácným hostem Otakarem Odložilíkem z USA. Napravujeme tedy minulý výpadek
a přinášíme fotografii jako vzpomínku nejen na
prof. Odložilíka, ale i tehdejší členy Vlastivědného
kroužku, kteří se nesmazatelně zapsali do vlastivědné činnosti našeho města.
-kb-

Holešovsko

Dvacátý ročník Drásala má svého vítěze
>>> Pokračování ze str. 1
Trať dlouhou 115 km s převýšením 3200 m zdolal Fojtík za 4:41:13. Loňský rekord Jana Jobánka
se mu ale překonat nepodařilo. Neskrýval velkou
radost ze svého vítězství také proto, že se proslýchá, že končí s kariérou profesionálního bikera.
„Pravděpodobně asi skončím, takže jsem opravdu rád, že se mi to takhle povedlo se vším všudy
a nádherně jsem si to užil.“ Na otázku, zda měl
nějakou větší krizi Ondra odpověděl, že krizí bylo
několik a i když jede závod třeba jen na patnáct
kilometrů, bez krize se to neobejde. Přiznal ale, že
největší únava jej zastihla při stoupání z Rusavy
k Fryštáku, kde jej Jobánek téměř dojel. „S Honzou
to byl tentokrát urputný boj. V těchto místech mě
dojel asi na pět, deset sekund. Nechtěl jsem mu to
dát zadarmo, tak jsem jel co to šlo, abych tady dnes
nechal všechno. Kdybych prohrál s tím, že jsem to
nějak podcenil, zklamal bych sám sebe.“ O svém
soupeření s Jobánkem dále Ondra řekl, že společně
jeli jenom chvilku, první dva kopce po startu. „Ve
výjezdu na Tesák Honza píchnul, takže od Tesáku
jsem jel sám. On defekt spravil asi rychle, protože
mi říkali, že jede minutku za mnou. Takže mě pořád viděli, což je pro mě nepříjemné a pro ně naopak dobré, protože vidí stále svoji ztrátu. Já jsem
se snažil udržet tempo, které jsem předpokládal,
že bych mohl vydržet ty čtyři hodiny, ale byly to
samozřejmě čtyři hodiny bolesti. Dost těžký, téměř
sólo závod.“ Na otázku, zda byl tento Drásal jeho
posledním, odpověděl: „Poslední snad ne. Myslím,
že kluky ještě potrápím. Ale na vítězství už to asi
nebude.“ Každopádně velkou motivací Fojtíka bylo
to, aby se „Jobr“ nedotáhnul. „Pro mě je to domácí
závod a jsem rád, že se mi to povedlo, ale je to jenom vítězství v jednom závodu, takže bych z toho
nijak zdrcený nebyl, kdyby to nevyšlo.“ Ondra se
nechal slyšet, že po dohodě s Jaromírem Ondrušákem a Jaroslavem Bachnerem, kteří jsou hlavními
organizátory Drásala, se bude podílet na pořádání dalších ročníků a snad by jednou mohl převzít
pořadatelskou štafetu. Vítěz ještě dodal, že závod
se neustále zrychluje, protože přibývá asfaltových
povrchů na výjezdech, lehčí jsou také kola, hladší
pláště. „Už to není tak, že by si někdo dovolil zastavit na bufetu a občerstvit se, jako to bylo, když
jsem začal jezdit ze začátku. Jet se musí naplno od
začátku až do konce. Dále zavzpomínal a sdělil
své nejsilnější pocity, které se mu vybavily z předešlých vítězství. „Nejsilnějším emotivním zážitkem pro mě bylo určitě první vítězství. Končilo
se tehdy ještě v Žopech. Byla zde kompletní česká

Červenec 2013

špička a také jsem jel sólo závod od
Tesáku. Měl jsem náskok snad osm
minut, ale potom přišla krize, dojížděli mě kluci ze zadu a do cíle jsem
dojel doslova popravený. Druhý
závod mi pomohl vyhrát kamarád
Lukáš Vlach a jelo se mi moc dobře.
Byli jsme domluveni tak, že já mu
pomůžu, aby dojel na druhém místě
a on se mnou nebude závodit. Tenhle závod jsem si užil parádně. Třetí
vítězství bylo nad Vencou Ježkem,
který je hodně těžkým soupeřem.
Rozhodlo se až na posledním výjezdu, kousek před cílem. Jelo se tak,
že čtyři hodiny jsme jeli relativně
normálně a až pak jsme začali závodit, kdežto dneska jsem to musel
hrnout.“ Mnozí závodníci si stěžovali na špatné počasí na Trojáku.
„Já to tam mám rád. Chodím tam
často i v zimě a takové počasí tam
bývá. Tamní staré bukové lesy se
mi velmi líbí. Závěrem Fojtík řekl,
že nejtěžší je závěr závodu – výjezd
na Fryšták. „Člověk čeká, jak se mu
pojede ten poslední výjezd, tam se
dá ztratit klidně i pět minut. Je těžký a je o tom, kdo jej vyjede dobře.
Byli jsme tam ještě deset sekund za
sebou a pokud tam člověku dojdou
síly, tak už nic nevymyslí.“ Závěrem
ještě řekl, že Jobánek zpočátku nasadil velmi rychlé tempo, protože
chtěl dosáhnout nového traťového
rekordu. „Sám toho ale člověk velmi
těžko dosáhne, museli by jet společně dva až tři lidé, kterým by bylo
jedno, kdo z nich rekordu dosáhne. To, že bude
rekord, ale zajímá jen vítěze, druhý v pořadí už je
zklamaný.“ Ke své další kariéře ještě dodal: „Tahle
sezóna je poslední a s Drásalem to byla rozlučka
na profesionální úrovni. Začnu chodit do práce,
dokončuji barák, budu se starat o tým a na profesionální cyklistiku nebude čas. Chci dál jezdit pro
radost.“ V následujícím týdnu obhajoval prvenství v závodu Salzkamergut Trophy v Rakousku.
Se ztrátou necelých pěti minut dojel na druhém místě hlavního závodu loňský vítěz Jan Jobánek (EP Energy Merida Biking Team). „Chvílemi
mezi námi bylo jen tak deset až patnáct vteřin, ale
jeli jsme oba dva asi na doraz a bylo to o tom, kdo
se zlomí dřív a zlomil jsem
se já. Ondra byl prostě silnější,“ zhodnotil sebekriticky svůj výkon „Jobr“ ihned
po závodě. „Jeli jsme spolu,
ale já jsem na 20. kilometru
píchnul. Kolo jsem rychle
vyměnil a Ondrův náskok
minutu a půl stáhnul na patnáct vteřin. Na víc jsem už
neměl,“ dodal. Bronzovou
příčku obsadil biker týmu
Česká spořitelna – Specialized Petr Šťastný. Ten bojoval s mladším z bratrů Fojtíků Janem. „Ve stoupáních
jsem na něj získal pár metrů
a podařilo se mi ujet mu,“
sdělil Šťastný, který si vylepšil svoje maximum. Na pár

prvních dojmů jsme se zeptali i mladšího z bratrů
Fojtíků Jana (Symbio + Giant Racing Team), který dojel čtvrtý s téměř čtvrthodinovou ztrátou na
vítěze. „Jelo se mi dnes špatně. Krizovka nastala
hned v prvním kopci a pak jsem se trápil celých
pět hodin od startu až do cíle. Byl to pro mě strašný závod. Mám ho ale rád, připravoval jsem se na
něj a chtěl jsem se tady pokusit o pěkný výkon, o to
víc mě to mrzí. Z bráchova vítězství mám velkou
radost a moc mu to přeju.“ Gratulace si zaslouží i Radoslav Šíbl, který dojel na sedmém místě
a v minulosti se mu také podařilo zařadit se do seznamu vítězů tohoto maratonu. „Jelo se mi krásně, zpočátku jsem se snažil držet tempo, ale bylo
jen otázkou času, jak dlouho se povezu, protože
to hodně bolelo. Najel jsem si ale takový náskok,
abych pak mohl doputovat sám. Jsem spokojený
a myslím si, že můj dnešní výkon je minimálně
na stejné úrovni, jakou jsem kdy na tomto závodě
zajel.“ V dalším týdnu jej čeká osmidenní závod
v Itálii, což prý je nějakých osm Drásalů po sobě,
takže holešovský Drásal pro něj byl excelentním
tréninkem. Nejlepší a nejrychlejší ženou byla Irena Berková (Amenity Extrem Sport). Trať zdolala
v čase 6:06:46 hod. Ceny vítězům předali vedle
starosty města Holešova Pavla Svobody také oba
místostarostové, europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová a v neposlední řadě také letošní Osobnost
města Holešova, bývalý fotbalový reprezentant
Zdeněk Grygera. Celkový počet zúčastněných závodníků na všech čtyřech trasách, včetně dětských
kategorií, je 1850. Výsledky na www.kolopro.cz.
Text a foto Jana Zapletalová
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Rozloučení deváťáků 2. ZŠ

Dne 25. 6. 2013 jsme se v prostorách holešovského zámku rozloučili s 24 žáky 9. ročníku.
Žáci zde ukázali svým pedagogům i rodičům co
se naučili v rámci několika lekcí předtaneční výchovy. Poděkovali učitelce třídní Mgr. Soni Tomčíkové za vedení třídního kolektivu na 2. stupni.
Nezapomněli kytičkou, společným i sólovým ta-

nečním vystoupením a zpěvem potěšit všechny přítomné. Našim žákům přejeme úspěšné
zahájení studia na zvolených středních školách
a splnění všech životních přání.
Za vedení 2. ZŠ Holešov
zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Hlobilová

Sbohem škole řekli i deváťáci 3. ZŠ
Ve čtvrtek 27. června 2013 se uzavřela jedna z důležitých životních kapitol pro 53 žáků
9. ročníku 3. Základní školy v Holešově. V zaplněné školní tělocvičně se představili se svým programem nejen svým rodičům, kamarádům a pracovníkům školy, ale také hostům v čele s panem
starostou Pavlem Svobodou.
Devět let uplynulo jako voda v řece a my
všichni vzpomínáme na náš první školní den plný
radosti, ale také rozpaků. Postupně jsme si zvykli
na školní pořádek, sbírali jsme razítka do deníčků
a učili se číst, psát a počítat. Začali jsme pronikat
do tajů nových předmětů a tak jsme rozpoznávali
nelehký rozdíl mezi měkkým a tvrdým y, seznámili se s neznámou x, pochopili, jak pracuje mozek, skláněli se nad moudrostí fyzikálních zákonů,
bojovali s neúprosnými chemickými reakcemi,
prstem po mapě procestovali celý svět, hráli floorball, zpívali písničky a snažili se vyjadřovat i některým z cizích jazyků.
Spojovaly nás společné zážitky, jako školní výlety, naučné exkurze, vícedenní pobyty v zahraničí, ale i vyučovací hodiny, přestávky a společné průšvihy. Za ta
léta se z nás stala parta.
V únoru nás čekalo složité
rozhodování, co dál. A jak to dopadlo?
Nejvíce – 26 žáků odchází na
střední odborné školy, kde budou
pokračovat v maturitních oborech, 11 žáků bude studovat na
gymnáziu, 1 žák byl přijat na konzervatoř a 15 žáků se bude dále
vzdělávat v učebních oborech.

Chtěli bychom poděkovat naším paním
učitelkám třídním, které pro nás měly vždy
pochopení, měly nás rády a chtěly pro nás jen
to nejlepší. Poděkování patří také vedení školy
a všem pedagogickým pracovníkům za jejich
svatou trpělivost, porozumění, snahu naučit
nás novým věcem jak v lavicích, tak i v družince. Děkujeme paním kuchařkám za přichystané
svačinky a obědy ve školní jídelně, paním uklízečkám za uklizené třídy po křídových válkách,
paní sekretářce za ochotný přístup, zkrátka
všem, bez kterých by tato škola nebyla naší.
Velké poděkování patří všem našim blízkým, kteří s námi prožívali pochvaly, poznámky, jedničky i pětky. Vždy jste nás podrželi,
zvedli náladu a ukázali, co dělat a jak se chovat.
Víme, že stojíte při nás, máte nás rádi a vždy
nám budete oporou.
Díky za všechno.
Třídy 9. A a 9. B

Akce červenec,
srpen
▶ 20. 7. WOODSTOCK 2013, Žopy –
setkání rockových legend, doprovodný
program. Areál otevřen od 13.00 hod.
▶ 21. 7. – 27. 7. – Festival Týden židovské
kultury – Holešov- slavnostní zahájení
festivalu 21. 7. – 16.00 hod.; podrobný
program festivalu uvnitř čísla
a na www.holesov.info a www.olam.cz
▶ 28. 7. Pouť ke sv. Anně - pouť a mše svatá v kostele sv. Anny v Holešově (začátky
mší sv. 7.00, 8.00, 9.30 a 18.00 hod.)
▶ 10. 8. Western Rodeo Show – westernový areál v Jankovicích – začátek
v 9.00 hod.
▶ 10. a 11. 8. Velká výstava mečíků –
pořádají zahrádkáři Holešov – zámek
Holešov
▶ 10. a 11. 8. Čmelák model show – setkání leteckých modelářů – letiště Holešov.
Informace uvnitř čísla.
▶ 11. 8. Pouť holešovské farnosti v hlavním kostele – kostel Nanebevzetí Panny
Marie (začátky mší sv. 7.00, 8.00, 9.30
a 18.00 hod.)
▶ 9. – 18. 8. Letní škola barokní hudby –
mezinárodní setkání – zámek. Podrobné
informace uvnitř čísla.
▶ 17. 8. Holešovské hopsání – závody
agility – kynologický areál Holešov –
začátek od 8.00 hod.
▶ 17. 8. Rusavská padesátka 10. ročník – maraton horských kol – Rusava.
Podrobné informace a propozice
na http://www.rusavska50ka.com/
▶ 23. 8. Folkový festival „TOULAVEJ“
na zámku v Holešově.
Pozvánka s informacemi uvnitř čísla.
▶ 24. 8. Setkání veteránů výsadkového
pluku v Holešově – VaSPŠ MV a zámek
▶ 24. 8. Pivní liga – 18. ročník + zábava
(hraje kapela MOTUS) – sportovní areál
Količín
VÝSTAVY
▶ 5. 6. - 29. 9. „Moravští krajináři – žáci
Julia Mařáka, Roman Havelka, Alois
Kalvoda, Stanislav Lolek“. Zámek Holešov – zámecká galerie.
▶ Kino Svět Holešov – v době letních
prázdnin Kino Svět nepromítá.
▶ Městské koupaliště – v letošní sezoně
uzavřeno
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