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ÚVODNÍK STAROSTY

Okurková sezona nás v Holešově v létě nečeká
Vážení spoluobčané, 

ani jsme se nenadáli a končí jaro. Vstoupili jsme 
do astronomického léta, asi těch nejkrásnějších měsíců 
v roce, kdy si můžeme užívat dovolené, prázdniny i teplé 
dny s  odpočinkem a relaxací. Jistě všichni oddech po-
třebujeme, stejně jako uklidnění a osvobození od shonu  
a různých problémů a starostí.

Měli bychom trochu myslet na naše školáky a stu-
denty a popřát jim krásné prázdniny a plno příjemných 
letních zážitků a při této příležitosti je také třeba ocenit 
práci učitelů a školních pracovníků. Ti se po celých deset 
měsíců věnovali mladé generaci a nyní je čeká zasloužené 
období odpočinku a volna. Poděkujme jim za náročnou  
a odpovědnou práci a poslání, která je věnovaná naší 
budoucnosti.

Čeká nás několik tradičních a významných spo-
lečenských a kulturních akcí. Jejich výčet je skutečně 
obsáhlý: holešovští výtvarníci budou vystavovat svá díla 
v zámeckých prostorách v rámci Letních iluzí, proběhne 
významný závod horských kol - ČS Bikemaraton Drásal 
i se svými novinkami a také jako Mistrovství republiky 
v  ultramaratonu, následuje velké setkání veteránů, 
v zámeckých prostorách jsou otevřeny hodnotné výsta-
vy - přehlídka nejvýznamnějších českých grafiků (sto let 
sdružení Hollar) - výstava nejznámějšího představitele 
pop artu Andy Warhola a další, podobně jako proběhne 
vysoce hodnocený Festival židovské kultury a následně 
setkání milovníků barokního umění – Letní škola ba-
rokní hudby a samozřejmě řada dalších koncertů, setká-
ní apod. A to vše v nádherných zámeckých prostorách, 
ale i v jiných místech našeho města a regionu.

Fotbalisté a divize
Před rokem jsem na tomto místě psal o tom, že 

mezi zajímavostmi, které se ve městě udály, bylo velmi 
hodnotné vítězství fotbalistů SFK ELKO v krajském pře-
boru s právem postupu do divize, tedy soutěže s celo-
moravským rozměrem. Jednalo se o historický úspěch 
holešovského fotbalu. Jenže sport je nevyzpytatelný,  
a bohužel nejen výkony a kulatý míč v  této oblasti  
o všem rozhodují. Fotbal má i své velmi vlivné zákulisí  
a stinné stránky. To holešovští fotbalisté a jejich příz-
nivci poznali na vlastní kůži s hořkostí a smutkem. Pod-
zimní část byla pro Holešov poznávací a seznamovací 
s novou úrovní fotbalu a v jarní části šli jednoznačně za 
záchranou. Jenomže zákulisní jednání, výkony rozhod-
čích i divné výsledky posílají zřejmě Holešováky zpět do 
krajského přeboru.

Účinkování hráčů SFK ELKO v divizi ale bylo sympa-
tické a je cenné o to víc, že si je „vykopali“ sami s vlast-
ními odchovanci a jen svou dlouholetou poctivou pílí. 
Snad tímto nezahořknou a také další fotbaloví aktivis-
té - trenéři a funkcionáři - a především samotní hráči 

ve všech věkových kategoriích a samozřejmě příznivci 
budou i nadále mít fotbal rádi a budou jej podporovat. 

Ulice 6. května
Jednoznačně nejnáročnější investicí v letošním létě 

je celková oprava ulice 6. května. Asi si většina obyvatel 
dokázala představit rozsah prací, ale ty jsou skuteč-
ně pro celou lokalitu velmi omezující. Realita je vždy 
trošku složitější a náročnější. V jedné části probíhají 
práce na opravě kanalizace a vodovodů a jedna strana 
tohoto úseku se už blíží k závěru, proto se zahajuje ta 
protější. Zavřena je již také křižovatka ulice 6. května 
s ul. Sokolskou, ve které nyní probíhá oprava kanalizace  
a vodovodu a přestavba chodníků. V  druhé části ulice 
jsou budovány chodníky a odstavné plochy pro stání 
vozidel i s další infrastrukturou – veřejné osvětlení.

Jen připomínám, že se jedná o sdruženou investici 
města, VaKu Kroměříž a Ředitelství silnic Zlínského kra-
je a dalších správců sítí. Stavba se připravovala několik 
let, aby byly všechny potřebné práce nejen investičně 
zajištěny, ale také koordinovány a nedošlo k haváriím či 
zásahům do opravených ploch. Práce navazují na loň-
ské vybudování kruhové křižovatky a opravu vodovodu  
a kanalizace v místech od ulice Sokolská po ulici Dukel-
ská ve směru k Rusavě.

Smyslem skutečně je, aby - když už se nějaká část 
města opravuje - byly práce provedeny celkově a v dal-
ších letech nebylo třeba žádné investice do této lokali-
ty. A to se týká i přípojek do domů. Jde o nutné práce, 
které významnou měrou pomohou zkvalitnit dopravu 
a veškerou infrastrukturu v  této části města a Všetul. 
Pozvednou také celkový ráz ulice. I co se týká historické 
hodnoty typické hanácké vesnice. Z toho důvodu si dovo-
luji opět požádat obyvatele dotčené ulice a dalších částí  
i celé lokality o pochopení, ohleduplnost a trpělivost.

Další investice města 
Velkým hendikepem je stav komunikací a chodní-

ků ve městě. Předpokládáme, že se po červnové úpravě 
rozpočtu města uvolní finanční částky tak, aby mohly 
být směřovány do některých lokalit. To znamená do 
rekonstrukce chodníků a komunikací. Variant a potřeb-
ných lokalit je skutečně mnoho, jedná se např. o další 
část (ulice) sídliště U Letiště, chodníky v Palackého ulici 
(od křižovatky s ulicí Grohova a Nerudova po křižovatku 
u gymnázia) a „menší“ opravy (garáže na Novosadech 
apod.). Podařilo se také získat dotační finanční pro-
středky na opravu veřejného osvětlení v  ulicích Pa-
lackého a Masarykova, proto je třeba i tuto potřebnou 
oblast dořešit.

Ale všechny investice, které město nějakým způso-
bem plánuje, se musejí připravit i projekčně a v  rámci 
povolovacího řízení. Z  tohoto důvodu se realizuje 
konečná etapa projektové dokumentace na vybudo-

vání nového autobusového nádraží (terminál), začíná 
se připravovat projektová dokumentace na celkovou 
opravu ulice Grohova, ve spojení s  ulicemi Očadlíkova  
a Plačkov, pokračují přípravy na budování kruhové kři-
žovatky u gymnázia aj. Připravují se i další menší projek-
tové záměry, které umožní nejen informace o způsobu 
řešení některých lokalit v oblasti dopravy a komunikací 
v Holešově, ale především specifikují potřebné finanční 
prostředky. Ty se poté musejí někde získat – buď z do-
tačních projektů anebo z vlastních zdrojů.

Probíhá několik menších investičních akcí – oprava 
budovy osadního výboru a mateřské školy v Tučapech, 
vybudování nového hřiště v  Količíně, úprava obřadní 
síně z hlediska klimatizace, potřebné úpravy technolo-
gie v plaveckém bazénu, dokončení opravy střech a fa-
sád zámku a je třeba zahájit úpravu náhonu do zámec-
kých rybníků. Na tom je zámecký park životně závislým.

Něco na závěr
Za pár dní začnou krásné prázdninové dny. Proto si 

dovolím apelovat na nás všechny i návštěvníky města, 
abychom byli k sobě ohleduplní a dbali a respektovali 
práva ostatních obyvatel i s respektováním nočního 
klidu. Současné zákony a různá nařízení této oblasti 
mnoho neprospívají. Nešťastný „protikuřácký zákon“ 
vyhnal návštěvníky restaurací kouřit ven, tedy do míst, 
která jsou zastavěna a obývána množstvím lidí. Město 
a městská policie nebude schopna všechna tato místa 
hlídat a usměrňovat chování hostů. Sice je snaha o co 
největší eliminování obtěžování klidu a soužití obyvatel, 
ale především vždy záleží na samotných lidech.

V  Holešově v  poslední době probíhá také řada 
vyhrocených jednání a výměn názorů. K tomu je třeba 
dodat, že ono není problém rozpoutat nějakou „kauzu“ 
a poštvat lidi proti sobě. Mnohem pracnější je lidi stme-
lovat a snažit se je vést k obecnému prospěchu. A snad 
nejpracnější je dokončit a dovést k smysluplnému závě-
ru nějaký nebo jakýkoli započatý záměr. A to je důležité 
si uvědomit…

A ještě jedno povzdechnutí. Křečci, aktivisté z Otro-
kovicka a jejich příznivci opět zastavili stavbu rychlostní 
komunikace D49 (dříve R49). Situace v Holešově je stej-
ná jako v Hulíně, než byla před několika lety prodlouže-
na dálnice D1. A veškeré negativní jevy z prodlužování 
vedení tranzitní dopravy přes město je z hlediska bez-
pečnosti zcela za hranou, a to i z oblasti dalších vlivů na 
naše zdraví a prostředí.

Ale přesto, prázdninové dny nám klepají na dveře. 
Buďme k sobě ohleduplní, dbejme na pořádek ve městě 
a respektujme se a respektujme práva svých spoluobča-
nů. Moc pěkné letní dny plné inspirace, pohody, krásných 
zážitků či letních lásek…

Rudolf Seifert
starosta
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Holešov – Čas od času není zcela od věci zkont-
rolovat platnost svých dokladů, aby jejich výměna  na 
úřadě proběhla bez zbytečných sankcí a  zdlouhavého 
čekání ve frontě z  důvodu velkého počtu ostatních ža-
datelů. V  letošním roce totiž průběžně vyprší v  Česku 
platnost více než 800 tisícům řidičských průkazů, kdy se 
jedná o řidičská oprávnění udělená v průběhu roku 2007 
s  dobou platnosti na 10 let. Dle statistiky Ministerstva 
dopravy byl právě v roce 2007 vydán rekordní počet ři-
dičských průkazů, tj. cca 1. 147 000. Každý řidič by si měl 
proto ověřit platnost svého řidičského průkazu a  včas 
požádat o jeho výměnu, kterou je možno provést již tři 
měsíce před skončením jeho platnosti. Tato výměna je 
bezplatná, držitel se dostaví na příslušný obecní úřad 

Jak jste na tom s platností řidičského průkazu vy?
obce s  rozšířenou působností dle místa svého trvalého 
pobytu a  přinese s  sebou stávající řidičský průkaz, do-
klad totožnosti a jednu průkazovou fotografii. Lhůta pro 
vydání nového řidičského průkazu, který je třeba převzít 
osobně, je 20 dní, přičemž o  výměnu lze požádat také 
ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dní. Zde však činí 
správní poplatek za expresní vydání 500,-Kč. Nepožádá-
li řidič o výměnu řidičského průkazu včas, vystavuje se 
při silniční kontrole riziku pokuty na místě ve výši do 
2000,-Kč, případně projednání tohoto přestupku ve 
správním řízení. 

Vzhledem k  tomu, že se blíží doba dovolených 
a  s  tím spojené cestování do zahraničí, doporučujeme 
všem spoluobčanům včas překontrolovat i  platnost 

svých cestovních dokladů, ale i občanských průkazů, na 
které lze do mnoha evropských zemí vycestovat.  V rám-
ci plynulého odbavovaní všech žádostí (ať už na úseku 
řidičských průkazů, ale i  na úseku občanských průkazů 
a  cestovních dokladů) proto doporučujeme občanům 
navštívit náš úřad v  dopoledních hodinách, aby se vy-
hnuli někdy dlouhému čekání.

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných let-
ních dnů plných pohody a krásných zážitků, řidičům pak 
šťastně ujeté kilometry bez potíží a nehod.

Za celý kolektiv Odboru dopravního a správního 

Mgr. Renata Junáková, 
vedoucí Odboru dopravního a správního

Úřad občanovi blíže aneb Motoristé již mohou 
registrovat vozidlo na kterémkoli úřadě

Holešov –  Novela zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, účinná od 1. červ-
na letošního roku, usnadní vlastníkům a  provozovate-
lům vozidel kontakt s úřady. 

Při změně vlastníka vozidla bude možné tento zá-
pis, stejně jako většinu dalších úkonů v registru vozidel, 
provést na jakémkoliv úřadě obce s  rozšířenou působ-
ností. Od tohoto data tedy není přepis vozidla vázán na 
trvalý pobyt stávajícího provozovatele (vlastníka). 

Na jakémkoliv úřadě obce s  rozšířenou působností 
bude možné nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo 
provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci no-
vého či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu 

(tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost o regist-
rační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného 
zařízení či přípojného vozidla.

V případě umístění vozidla do depozitu je však mož-
né toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném 
úřadě, kde došlo k  jeho vyřazení. Při umístění vozidla 
do depozitu totiž žadatel odevzdává úřadu registrač-
ní značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než 
vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává 
i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze 
podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou 
následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě, kde 
byla žádost podána. Novela řeší také nové povinnosti 
firem, které nabízejí nelegální technické úpravy vozidel 

či přísnější kontrolu přítomnosti vozidla na stanicích 
měření emisí.   

Holešovský úřad může klient navštívit nejen v prů-
běhu úředních hodin, ale zarezervovat si termín jednání 
na webových stránkách města Holešova v  sekci „rezer-
vace registru vozidel“ (www.holesov.cz) nebo sjed-
nat dle individuálních potřeb a  možností telefonicky.  
Na stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz) 
bude možné dohledat jednoduchou mapu zobrazující 
všechny úřady obcí s rozšířenou působností v České re-
publice, jejich adresy, úřední hodiny a kontakty.  

Mgr. Renata Junáková, 
vedoucí Odboru dopravního a správního

Internetové stránky zahrádkářů 
Dobrotice

Dnem 5. 6. 2017 byly spuštěny internetové stránky 
zahrádkářů Dobrotice.

Adresa : http://www.zahradkari.cz/zo/dobrotice/

Oznámení o výběrovém řízení
Mateřská škola Sluníčko, 

Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa učitelky mateřské školy.

Žádosti zasílejte na adresu: Mateřská škola Sluníčko, 
Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov

K žádosti je třeba přiložit životopis, 
doklad o ukončeném vzdělání: 

Odborné SŠ – obor předškolní a mimoškolní 
pedagogika, vyšší. 

Uzávěrka žádostí je do 30. 6. 2017

Výstava obrazů pana starosty
v kavárně Mlsná kočka

Holešov –  Mnoho „Holešováků“ ví, že pan starosta 
je vášnivý a skvělý malíř. I přes jeho skromnost máme tu 
a tam možnost si jeho díla prohlédnout. Nyní je příležitost 
v místní kavárně Mlsná kočka, v jejíž galerii se starostovy 
oleje právě vystavují. 

Současný starosta města je renesanční osobnost 
a již několik desetiletí výrazně ovlivňuje kulturní dění ve 
městě. Lásku k umění dává najevo nejen zálibou v malbě.  
Je také duchovním otcem tradiční výstavy Letní iluze 
– prezentace místních amatérských a  profesionálních 
umělců (malířů, fotografů, sochařů, grafiků…), která se 
letos v létě bude konat v pořadí už po patnácté. 

Mgr. Rudolf Seifert (nar. 1960) – novinář, kulturní pra-
covník, malíř, fotograf, současný starosta města Holešova se 
věnuje kromě řady jiných aktivit a koníčků (turistika, cyklis-
tika, zahrada apod.) také malbě. Jeho záběr je velmi široký 
– maluje architekturu, krajinu, lidi v různých situacích, reálné 
i imaginativní portréty, akty, zátiší ale i snové vize. Jeho obrazy 
mají v sobě vždy prvek určitého tajemna až mystiky. Výstava 

ukazuje průřez jeho tvorby za několik posledních desetiletí – 
asi největší skupinou vystavených děl jsou obrazy s tematikou 
holocaustu a utrpení a pronásledování Židů za druhé světové 
války, krásné a vtipné jsou hříčky s pomalovanými malířskými 
paletami, snové akty i spousta dalších témat. Bohužel Rudol-
fovy oblíbené městské krajiny  - holešovský zámek, kostely, 
náměstí za všech ročních období vystaveny nejsou – autor 
je všechny rozdal do různých tombol a na dobročinné účely. 

Jana Rohanová

Sbírka starého pečiva pokračuje
Vyschlé pečivo je možné odevzdávat do určených 
nádob ve sběrném dvoře technických služeb, na 
dvoře radnice (ul. Masarykova) i v SVČ TyMy, Sokol-
ská ulice (Všetuly). Výtěžek sbírky bude využit pro 
krmení zvěře. Proto žádáme, aby odevzdané pečivo 
bylo skutečně suché, nejlépe bez náplní a bez plísní.
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Opravujeme dětská hřiště
Holešov – Město Holešov se letos chystá opravit už 

třetí dětské hřiště. Po hracích plochách v ulicích Tyršova a 
Slovenská bude následovat ulice U Letiště. 

Obnovené hracích prvky si užijí děti v okolí ulice Ty-
ršova, pro které město zakoupilo novou skluzavku, hou-
pačky, vybudovalo nové pískoviště a dopadovou plochu. 
To vše v celkové hodnotě zhruba 351 tisíc korun. 

Nové hřiště mají také lidé v ulici Slovenská, kde byla 
nainstalovaná dvouvěžová sestava průlezek se skluzavkou, 
kolotoč a houpačka. Prvky a práce stály 396 tisíc Kč a obě 
hřiště byla dokončena v průběhu měsíce května. 

Nyní čeká obnova prvků hřiště v ulici U Letiště. Bude 
se jednat o částečnou výměnu nevyhovujících prvků. 
Hřiště získá novou řetězovou houpačku, lanovou lávku  
a šplhací sestavu za 137 tisíc Kč. Práce by zde měly začít 
během první poloviny prázdnin. 

Přejeme dětem, aby si nové hrací prvky pořádně užily. 
Jana Rohanová, tisková mluvčí

Prázdninový provoz mateřských škol v Holešově
Holešov – Také mateřinky v Holešově zajistí 

na prázdniny provoz svých zařízení. Rodiče tak měli 
možnost přihlásit děti, které mateřinky jinak běžně 
ve školním roce navštěvují, v termínu od 1. července 

do 25. srpna s tím, že od 1. 7. do 14. 7. 2017 provoz 
zajišťuje Mateřská škola (Masarykova ul.), od 15. 7. 
do 31. 7. 2017 Mateřská škola Radost, (Grohova ul.) 
a od 1. 8. do 25. 8. 2017 bude v provozu Mateřská 

škola Sluníčko Holešov, (Havlíčkova ul.). Vzhledem  
k tomu, že během prázdnin je nutné ve školkách pro-
vést nutnou údržbu a jiné práce, které není možné 
vykonat během školního roku, je z bezpečnostních  
a provozních důvodů kapacita „prázdninového“ re-
žimu mateřinek omezená. Zařízení tak na období 
dovolených přijímalo děti zaměstnaných rodičů na 
celodenní docházku. 

Co se týká přihlášených dětí -  v období provozu MŠ 
Masarykova by mělo docházet zhruba 53 dětí, do MŠ 
Grohova 81 dětí a v době, kdy prázdninový provoz ma-
teřinek zajistí MŠ Havlíčkova, by zde mělo být 95 dětí. 
Počty jsou orientační a od skutečné docházky se mohou 
nepatrně lišit. 

Jana Rohanová, tisková mluvčí

Zámeckou zahradu zdobí nový plot
Holešov – Před pár dny jsme dokončili výměnu části plotu zámecké zahrady. Konkrétně se jednalo o 310 metrů 

plotu směrem do ulice Partyzánská. Původní ohrazení bylo v havarijním stavu, jeho výměna byla nutná a na svém 
únorovém zasedání ji schválila i Rada města Holešova. Podezdívku nynějšího oplocení tvoří okrasný štípaný betonový 
blok a do je něj je vsazeno průmyslové pletivo.  Jana Rohanová

Dopravní omezení během 
Drásala

Holešov –  Stejně jako v předchozích le-
tech dojde během závodu k omezení dopravy 
ve městě. Uzavírka během akce bude vedena 
od okružní křižovatky u kostela – to znamená, 
že se řidiči nedostanou směrem k zámku, kam 
bude umožněn průjezd pouze lidem, kteří  
v uzavřených ulicích bydlí. 

V ulicích Bezručova a Pivovarská bude zá-
kaz zastavení. Žádáme proto obyvatele, aby 1. 
července 2017, v den konání cyklistického zá-
vodu, neodstavovali svá vozidla na komunikaci. 

Po dobu uzavírky nebude obsloužena auto-
busová zastávka u zámku. V časech odjezdů této 
zastávky budou autobusy přistaveny na zastáv-
ce v ulici Masarykova. 

Prosíme návštěvníky a obyvatele, aby sle-
dovali dopravní značení. 

Při slavnostním předávání dotací pro neziskové společnosti od města Holešova, zmínil moderátor této slavnostní 
akce Jakub Šneidr v narážce na probíhající mistrovství světa v ledním hokeji, že se snad i třeba nějací Holešovští spor-
tovci díky dotacím dostanou na světovou úroveň. Vzali jsme si tedy jeho slova k srdci a zúčastnili jsme se mistrovství 
Evropy organizace WFC v Itálii. Holešovský oddíl reprezentovali Petr Haiser a Robin Šmíd, za Zlínský Sad gym s námi 
vyrazil Marek Novosad. Všichni tři bojovníci se zhostili zápasů se ctí. Marek Novosad vybojoval stříbro a stává se vice-
mistrem Evropy v disciplíně K1-3G. Robin Šmíd ve finále prohrává těsně na body s reprezentantem Francie a taktéž 
se raduje ze stříbrné medaile a titulu vicemistra Evropy, tentokrát v disciplíně K1. Petr Haiser nastupuje podle plných 
pravidel thajského boxu a vybojuje titul mistra Evropy! Děkujeme městu Holešov za podporu.

Mgr. Petr Osokin, trenér

Pás mistra Evropy pro Holešov
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Pozvání na veřejné projednání o návrhu opatření 
obecné povahy Územního plánu Žeranovice

námitek a stanovisek  (tj. od 15. 5. do 28. 6. 2017 včetně) 
u pořizovatele, dv.č. 315 a na Obecním úřadu Žeranovice. 
Úplné znění návrhu je zveřejněno na webových strán-
kách města Holešova na adrese: https://www.holesov.
cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana.

Patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce  
se veřejná vyhláška považuje za doručenou.

 Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
může každý uplatnit své připomínky a  dotčené osoby 
námitky. Námitky proti návrhu územního plánu mohou 
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
Námitky musí obsahovat požadavky uvedené v  § 52 
odst. 3 stavebního zákona tj. odůvodnění námitky, úda-
je podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatní nejpoz-

ději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska 
k částem řešení, které byly od společného jednání změ-
něny.

K  později uplatněným stanoviskům, připomínkám 
a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve vě-
cech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územ-
ního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v sou-
ladu s  § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, 
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která 
je uplatňuje.

Stanoviska, námitky a  připomínky podávejte pí-
semnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Ho-
lešov, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 
17 Holešov. 

Ing. Petr Klenner
 referent útvaru územního plánování 

Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
(dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle 
ustanovení § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., 
o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 
stavebního zákona a  ve spojení s  částí šestou - § 171 
a  násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje 
konání veřejného projednání o návrhu opatření obecné 
povahy Územního plánu Žeranovice (dále jen „návrh“), 
které se uskuteční dne  21. 6. 2017 v   19.00 hodin,  
na zámku v Žeranovicích

Předmětem návrhu je komplexní řešení Územního 
plánu Žeranovice, vymezený katastrálním územím Že-
ranovice.

Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení ve-
řejné vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění připomínek, 

Holešov – Krásy ale i strasti Haiti  objevili ve čtvrtek 11. května návštěvníci holešovské knihovny. Život v divoké zemi jim přiblížila Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity 
Olomouc. Na Haiti strávila loňský podzim. Přírodní krásy Haiti, lidská obydlí skromnější než hrobky, cesty necesty, narůstající problém s odpadky a všední život běžného Haiťana. 
O tom všem vyprávěla  Holešovským  Klára, která okusila život v nestabilní zemi na vlastní kůži. V roli humanitární pracovnice  tam strávila měsíc poté, co v zemi udeřil hurikán 
4. stupně Matthew.  Přednášku v Holešově doplnila promítáním fotografií z mise i kratičkým filmem, který nahlíží na Haiti očima malého Josepha - jednoho z dětí zapojeného do 
charitní Adopce na dálku. Poté nastal prostor pro otázky. Také diváky nejvíc zajímal  běžný život Haiťanů - co jedí, jestli vůbec mají přístup k jídlu, co obchody? Na závěr si mohli 
prohlédnout  pomalovaná plátna, dózy či šperky ručně vyrobené na Haiti.

Karolína Opatřilová, ACHO

11. května 2017, Holešov - Haiti, ztracená perla Karibiku

Holešov – O  tom, že sport je zábava, radost, ale 
i hudba se dozvěděly skoro tři stovky dětí z místních ma-
teřských a základních škol. 14. června 2017 dopoledne 
se v pořadí již po osmé konala tradiční akce Holešovské 
děti v pohybu. 

Žáky a předškoláčky přivítal starosta města Rudolf 
Seifert, bývalý poslanec Josef Smýkal, zastupitel Jaromír 
Tomšů a fotbalista Zdeněk Grygera, který nad akcí pře-
vzal záštitu.

Příjemným hostem, který děti svou hudbou přímo 
nabudil k pohybu, byl Standa Hložek.

Akci podpořili: DFK Holešov, spolek Každý může 
pomáhat z. s., město Holešov, Krajská rada AŠSK ČR Zlín-
ského kraje, SATTURN Holešov spol. s r. o. a Zlínský kraj.

Akci připravila a  zajistila holešovská zastupitelka 
a viceprezidentka AŠSK ČR Svatava Ságnerová.

Jana Rohanová

Holešovské děti byly opět v pohybu. V pořadí už po osmé

www.holesov.cz
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Floriánské poutě na Holešovsku

Holešov – Svatý Florián, oblíbený patron hasičů, má svátek 4. května. V tuto dobu jeho památku vzpomínají všichni hasiči a na Moravě se v řadě obcí konají slavné poutě ke sv. 
Floriánovi - hasičské průvody do kostela, kde je sloužena mše sv. s požehnáním hasičům a navazující posezení s občerstvením či oslavou vůbec. Letos se konaly floriánské poutě 
v Ludslavicích, kde hasičský průvod vedl sám starosta obce na koni a v hanáckém kroji, v Martinicích, kde proběhla bohoslužba pod širým nebem, protože obec nemá kostel 
a o týden později v Rymicích, kde holešovský děkan požehnal nové hasičské stříkačce a obec si současně připomenula tragické události z konce války, kdy byli německými vojáky 
zavražděni českoslovenští vojáci, kteří omylem zabloudili k německým liniím v Rymicích. Karel Bartošek

Velká cena Moravy ve střelbě z velkorážní pušky

Holešov – Na střelnici v Dobroticích se v sobotu 17. 6. 2017 konala Velká cena Moravy ve střelbě z velkorážní pušky. Zúčastnilo se jí 52 střelců, akci dorazil podpořit také místosta-
rosta města Bc. Jaroslav Chmelař. Závod začal před devátou hodinou dopoledne a ve čtyři hodiny odpoledne jsme mohli vyhlásit výsledky. Vyhlášení, předání  pohárů a diplomů 
provedli společně ředitel závodu, hlavní rozhodčí a předseda hodnotící komise ihned po čase stanoveném na připomínky a protesty. Soutěž byla zdárně ukončena bez mimořádné 
události a je ze strany závodníků potřeba poděkovat i správci střelnice za poskytnuté občerstvení.  

Miloslav Šefránek



8 | holešovsko

ZPRÁVY  

Koupaliště je v provozu. Otevření předcházely týdny příprav
Koupací sezóna už je v  plném proudu. Ještě však 

předtím, než se koupaliště otevřelo, bylo potřeba dnů 
a týdnů práce a příprav. 

Na podzim, po sezóně, se koupaliště zazimuje. 
V bazénu zůstane voda, aby mráz neroztrhal folii bazé-
nu, odmontují se plastové prvky, které by teploty pod 
bodem mrazu mohly poškodit. 

„Demontujeme technologii, ze které vypustíme 
vodu, odstraní se nečistoty a nánosy a zařízení se vypne. 
Po zimě se celý proces opakuje přesně naopak,“ komen-
toval šéf holešovských technických služeb, které mají 
areál koupaliště na starosti, Libor Liška. 

Voda se z  bazénu vypustí a  nádrž se musí řádně 
vyčistit, protože se přes zimu zanese listím a nečistotou. 
„Po vypuštění na dně zůstává zhruba deset centimetrů 

hnilobné nečistoty, takže bazén musíme pořádně ruč-
ně a vapkou vyčistit a ošetřit chemií. Pak se nádrž opět 
napustí vodou,“ pokračoval v  popisu prací Liška s  tím, 
že napuštění trvá zhruba sedm dní. Pomalu se bazén 
napouští kvůli zachování tlaku ve vodovodu v okolních 
ulicích. 

Mezi tím je nutné zkontrolovat a  nachystat veš-
kerou technologii: Nastartuje se chlorovací zařízení, 
zařízení ke změkčení vody a  v  momentě, kdy je bazén 
napuštěný, se začíná s procesem filtrace a úpravy vody. 
„Pak už se tento proces nemůže přerušit, protože by-
chom vodu zkazili. Navíc je to celkem drahý proces.  
To je důvod, proč s otevřením koupaliště čekáme vždy až 
do doby, kdy počasí dovolí koupání téměř bez přestávek 
a větších výkyvů teplot.

Noc kostelů v Holešově
Holešov – I v letošním roce se zapojila Římskoka-

tolická farnost Holešov do celostátní akce - Noci koste-
lů - která přibližuje široké veřejnosti české a  moravské 
kostely i z neobvyklých pohledů a aktivit. Holešov patří 
mezi první moravská města, která zpřístupnila i „vnitř-
nosti“  svých chrámů. A  tak v  pátek 9. června začal 
v  18,00 hodin mší svatou opravdu nabitý a  originální 
program pro všechny věkové kategorie. Kromě komen-
tovaných  prohlídek interiérů i „zázemí“ farního - dě-
kanského kostela Nanebevzetí Panny Marie a filiálního 
kostela Svaté Anny, jejichž interiéry byly nejen slavnost-
ně vyzdobeny, ale i nádherně osvíceny stovkami svíček 
a zářících hvězdiček čekala návštěvníky doslova přehršel 
akcí a aktivit. Pro děti i rodiče byly ve farním chrámu při-
praveny poznávací hry a  soutěže,  návštěvníci si mohli 
prohlédnout kůr a varhany s ukázkami umění varhaníků 
a  sami si mohli na varhany zapreludovat, při návštěvě 
věže kostela stavěli z vlastnoručně popsaných dřevěných 
kvádříků model kostela, unikátní byla beseda a předvá-
dění restaurátorských technik hlavním restaurátorem 
kostelních oltářů, akademickým sochařem Filipem No-
votným, zájemci si mohli prohlédnout křestní matriku 
a popovídat si s nově pokřtěnými, dozvědět se při čtení 
z farní kroniky zajímavosti z oslavy výročí sv. Jana Sar-
kandra v roce 1920 a ochutnat dobroty, připravené v sa-
kristii kostela holešovskými farnicemi. Ve filiálním kos-
tele sv. Anny potom kromě prohlídek proběhla výstava 

obrazů Na křídlech andělů a noční Rande pod hvězdnou 
oblohou - napínavá cesta plná romantiky a  úkolů pro 
manželské páry s baterkou. Vrcholem letošního progra-
mu bylo představení divadelní hry Přítel z  Maghrebu, 
provedené v kostele sv. Anny, které přiblížilo velkorysou 
přestavbu a  výzdobu tohoto kostela za vlády hraběte 
Františka Antonína z Rottalu, který nechal sv. Annu pře-
budovat v klášterní kostel do Holešova povolaného řádu 
Trinitářů. 

Představení kompletně (včetně námětu, scénáře, 
režie, kulis, kostýmů, rekvizit a  samozřejmě dobrých 
hereckých výkonů) nastudovali holešovští farníci pod 
vedením Alice Dědičíkové a  jedná se o  další divadelní 
hru tohoto uskupení - vloni měla premiéru hra o sv. Janu 
Sarkandrovi. A v pozdních večerních hodinách potom ve 
farním chrámu vyvrcholil program již tradičními koncer-
ty Holešovského komorního orchestru a  Holešovského 
chrámového sboru, který zazpíval překrásné, líbezné 
zpěvy z Taizé. A těsně před půlnocí ukončila letošní Noc 
kostelů společná modlitba s požehnáním na město. Le-
tošní počet návštěvníků obou kostelů přesáhl šest set 
osob - což je přesně spočítáno, protože každý, kdo prošel 
kostelní branou dostal vynikající perníček. Takže opět 
byla letošní Noc kostelů skvělá. A už se moc těšíme příští
 

K. Bartošek

Měsíčně se spotřebuje na desinfekci a  úpravu ba-
zénové vody několik desítek kilogramů jak plynného 
chloru, tak chlornanu sodného. Součástí běžné přípravy 
na koupací sezónu jsou také revize jednotlivých zařízení, 
kontrola konstrukcí skluzavek, školení personálu koupa-
liště a atestace plavčíků.

Jak už jsme informovali v předchozím vydání Hole-
šovska, koupaliště letos dozná jistých změn a novinek. 
Cennosti si lidé letos nově budou moci odkládat v bez-
pečnostních schránkách, turnikety u  vstupu nahradí 
metoda náramků a  přibude také nových 20 lehátek. 
„Ty umístíme nejspíš okolo malého bazénku. Myslím, že 
maminky a tatínkové budou rádi,“ usmál se Liška. 

Jana Rohanová

Město Holešov se připojilo k  iniciativě Den morav-
ské historie, která má za cíl na svátek moravských věroz-
věstů sv. Cyrila a  Metoděje (středa 5. července - státní 
svátek) zpřístupnit v moravských městech památky a to 
za zvýhodněné vstupné. 

Město Holešov ve spolupráci s  Římskokatolickou 
farností Holešov umožní tento den volný vstup do všech 
hlavních památek. Zdarma bude přístupný zámek, 

Připojili jsme se ke Dni moravské historie
Šachova synagoga i  Malé muzeum kovářství ve staré 
Zemanově kovárně stejně jako církevní památky - dě-
kanský chrám Nanebevzetí Panny Marie (včetně Černé 
kaple) a  filiální kostel sv. Anny. Ve všech těchto objek-
tech bude fungovat bezplatná průvodcovská služba. 
„Návštěvníci Holešova si tak budou moci projít skuteč-
nou učebnici špičkového moravského baroka - od raně 
barokního zámku, přes vrcholně barokní  farní kostel 

s  mimořádně bohatou sochařskou i  nově zrestaurova-
nou malířskou výzdobou, pozdně barokní kostel sv. Anny 
s významnými památkami na zde působící řád Trinitářů 
až po vůbec první rokokové sochařské dílo v  ČR, jeden 
z nejhodnotnějších sochařských komplexů v Evropě, tzv. 
Moravský Tadž-Mahal - Černou kapli u  farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie,“ přiblížil historik a památkář 
Karel Bartošek. 
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Draci Holešov mezi světovou elitou

Drakiádní klub z  Holešova se na konci dubna zú-
častnil Kite festivalu v  italské Cervii nedaleko oblíbené 
turistické destinace Rimini. Jako jediní zástupci z České 
republiky tak navštívili setkání drakiádníků z  celého 
světa a  v  rámci 37. ročníku porovnali své umění vedle 
zástupců z  Izraele, USA, Malajsie, Kanady, Rakouska, 
Neměcka, Maďarska, Japonska, Francie a  spousty dal-
ších národností. 

„Byli jsme uchvácení tamní atmosférou,“ shrnul po 
příjezdu zpět do Čech Milan Kaňa, který je zakladatelem 
holešovského klubu drakiádníků. 

„Když jsem v roce 2008 poprvé koupil svému tehdy 
čtyřletému vnukovi prvního draka, tak jsem vůbec ne-
tušil, co to se mnou udělá. Pouštění draků se mi stalo 
velkým koníčkem,“ vzpomínal na zrod své vášně Milan 
Kaňa. Ještě ten samý rok založil drakiádní klub Holešova 
a z malých dráčků přešel k velkým drakům.... a od ma-
lých drakiádních akcí, přes pravidelná setkání v Rakous-
ku až k tomu celosvětovému v Itálii, které, jak sám říká, 
určitě nenavštívili poprvé a naposledy. Akce se zúčastnil 
společně s „kolegy“ Petrem Olivíkem, Václavem Olivíkem 
a Tomášek Kubálkem. 

Jednalo se pouze o přehlídku draků, nebo jste si 
i zasoutěžili?

Jedná se hlavně o přehlídku. Na obloze létá oprav-
du vše, od žížaly přes medvěda až po velrybu. Někteří 
špičkoví drakiádníci předvádějí pouštění vícelaných 
draků podle hudby anebo předvádí různé sestavy. My se 
věnujeme hlavně jednolaným drakům – draci jsou tedy 
pouze na jednom provaze.

Mohli jste srovnat provedení draků v rámci celého 
světa. Překvapila vás některá národnost?

Ano, borci z Holandska, kteří na jednom laně měli 
asi 300 malých dráčků, které postupně vypouštěli na 
nebe. Řetěz, který takto vytvořili, šplhal do výšky asi 300 
metrů. Náš obdiv ale patřil také drakiádníkům z  Asie, 
kteří předváděli své obří draky, kteří měli v  průměru  
20 – 30 metrů.

Jak si stojíme v celosvětovém pojetí my?
Konkurence je obrovská hlavně mezi asijskými stá-

ty, s  nimi se opravdu nemůžeme rovnat. Třeba taková 
Malajsie je opravdu špička. Vždyť je to taky kolébka dra-
ků. Co se týče Evropy, myslím, že jsme velmi zapůsobili. 

Většina draků byla krásná, ale ti nejkrásnější pocházejí 
z již zmiňované Asie.

Takže jste se v Itálii inspirovali?
Ne jenom z Itálie, ale z každé zahraniční drakiády si 

přivážíme nějakou inspiraci. Jedná se hlavně o nové tva-
ry draků, které si vyfotíme, abychom si je mohli posléze 
vyrobit. Pokud je to hodně složité, objednáme je přímo 
z Asie.

S jakými draky jste reprezentovali Holešov vy?
Do italské Cervie jsme odjeli jako VIP hosté na po-

zvání od rakouského drakiádního klubu s 11 draky, které 
většinou pochází z Německa, Číny a Singapuru a některé 
máme vlastnoručně vyrobené. Draci jsou od velikosti 
jednoho metru až po čtyřmetrové s  ocasem dlouhým 
až 30 metrů. Máme draky do velmi slabého i  silného 
větru, takže nás nemohl překvapit žádný poryv, ani ten 
přímořský. Můžeme se ale pochlubit věcmi, které vel-
mi zaujaly místní TV štáby a novináře. Jako jediní jsme 
v Cervii vlastnili speciální naviják na draky a celoosvětle-
ného draka i s ocasy na noční oblohu dovezeného přímo 
ze Singapuru. 

V Holešově jste s ním vzbudili pozdvižení…
Ano, když jsem ho tehdy pouštěl na poli u sídliště, 

tak za mnou přijela Policie ČR, s tím, že obdrželi hlášení 
od místního obyvatele, že ve výšce jednoho kilometru 
se pohybuje světelný objekt. Když zjistili, že jde o svě-
telného draka, který byl ve výšce 100 m, tak se celkem 
pobavili. Naší chloubou je však vlastnoručně vyrobený 
japonský drak tzv. „Rokkaku“ na němž jsou vytištěny 
portréty mých vnoučat Emily a Adama. Tímto bych chtěl 

velmi poděkovat holešovské firmě Kospol Ing. Miroslava 
Poláška za precizní obtisk. Tento náš drak byl opravdu 
velmi obdivován a fotografován.  

Plánujete další podobné výjezdy?
Letos už nám žádná zahraniční drakiáda asi nevy-

jde, ale příští rok máme naplánovanou drakiádu v Ma-
ďarsku, v Polsku a v Itálii a pravidelně již několik let za-
jíždíme do Rakouska. Loni ve Vídni jsme dokonce dostali 
pozvání na světový dračí festival do Malajsie.

A na závěr dotaz: je pouštění draků sezonní zába-
va, nebo se dá provozovat celoročně? (Za našich 
mladých let jsme pouštěli draky na podzim, teď 
jsem četla o tom, že nejlepší období je jaro. Jak to 
tedy je? :))

Na tuto otázku Vám odpovím také otázkou: Fouká 
vítr jen na podzim nebo po celý rok? Samozřejmě, že 
fouká po celý rok, ale jen v naší republice je silně zako-
řeněno, že se draci pouští pouze na podzim. Není lepší 
pouštět draka v létě, když je pěkně, než na podzim, kdy 
je sychravo? A víte jaký je rozdíl mezi pouštěním draků 
na podzim nebo v zimě? Akorát ten, že se musíme více 
obléci a třeba si vzít rukavice a nebo něco na zahřátí.

Děkuji za vysvětlení… :)
Draci se pouští opravdu po celý rok (mimo ČR). 

V březnu se koná otevírání nebe v Rakousku poblíž Víd-
ně, na přelomu dubna a května se pouštějí draci v italské 
Cervii, v  květnu přímo ve Vídni, v  červnu v  Maďarsku 
u  Balatonu, v  srpnu v  Polsku u  moře a  na Silvestra ve 
Vídni.

Jana Rohanová
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Tradiční rybářské závody v Holešově
V  sobotu 20. května 2017 se uskutečnily tradiční 

rybářské závody v  areálu Rybníčky Holešov, tentokráte 
za příznivého počasí jak pro rybáře, tak i pro návštěvní-
ky.  Holešovští rybáři opět připravili závody se vší odpo-
vědností, hospodář našeho pobočného spolku pan Josef 
Drábek vysadil do všech rybníků 6 q kaprů různé velikos-
ti. Prezentovalo se 51 startujících, především z Holešova 
a okolních pobočných spolků. Po zahájení v 6,00 hodin 
na sebe úlovky nenechaly dlouho čekat a  bylo jasné,  
že si rybáři zachytají. 

Pro návštěvníky byly připravené rybí speciality, 
jako tradiční smažený pstruh, kapr, grilovaná makrela. 
Samozřejmě byla připravena bohatá tombola v podobě 
108 cen, kdy největším lákadlem bylo jízdní kolo a dvě 
uzené vepřové kýty. Průběh závodů doprovázela tradič-
ně hudební skupina Texas. 

Výsledky závodů byly vyhlášeny ihned po skon-
čení ve 12,00 hodin. Vítězem 1. kategorie o  největšího 
uloveného kapra se stal Jan Hobl z  PS Kroměříž, jehož 
úlovek měřil 59,5 cm. Ve 2. kategorii o  největší součet 
všech ulovených ryb o zákonné dílce zvítězil Jiří Navrátil 
z  PS Holešov s  celkovou délkou 497 cm ulovených ryb.  
2. místo obsadil Marián Drábek se 463 cm a  3. místo 
Pavel Krkavec s 461,5 cm ulovených ryb. Mimo uvedené 
bylo oceněno dalších 7 závodníků, všichni obdrželi hod-
notné rybářské ceny.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří rybářské 
závody připravili. Všem zúčastněným rybářům, příz-
nivcům našeho pobočného spolku včetně návštěvníků. 
Zvláštní poděkování patří městu Holešov za dobrou 
spolupráci a vytváření podmínek pro náš rybářský sport.

O týden později, rovněž v sobotu 27. května uspo-
řádal výbor PS MRS Holešov rybářské závody pro mladé 
rybáře, kteří navštěvovali rybářský kroužek. Tyto závody 
byly pro ně vyvrcholením jejich přípravy na rybářský 
sport a praktickou ukázkou  toho, co se teoreticky nauči-
li. K závodu se přihlásilo 23 mladých rybářů, kteří zahájili 
lov v 7,00 hodin a ukončili závod ve 12,00 hodin. V prů-
běhu závodu bylo připraveno občerstvení zdarma nejen 
pro rybáře, ale i pro jejich doprovody. Hlavním rozhod-
čím závodu byl Marek Ret, který pečlivě měřil ulovené 
ryby a zapisoval do úlovkových lístků. Po jejich sečtení 
bylo sestaveno následující pořadí:

Největší ulovený kapr – zvítězil Radim Lakomý 
s kaprem dlouhým 49 cm.

Součet všech ulovených ryb:
1. Petr Vilímek ....................128 cm ulovených ryb
2. David Doležel ..................94 cm
3. Ondřej Navrátil ...............79 cm
4. Lukáš Maceška................75 cm
5. Radim Lakomý  ...............49 cm
6. Patrik Nekarda ................36,5 cm
7. Štěpán Pouzar ................31,5 cm

Všichni jmenovaní obdrželi hodnotné rybářské 
ceny. Mimo jiné všichni mladí účastníci po skončení 
závodu si domů odnesli balíčky s  různými sladkostmi 
a rybářskými potřebami. 

Vyhodnocení závodu se rovněž zúčastnila paní ředitel-
ka SVČ TYMY Všetuly Mgr. Jaroslava Vaclachová, která všem 
poděkovala za účast v závodu i za celoroční působení v ry-
bářském kroužku v tomto centru a předala všem pamětní 
listy. Závodu se rovněž jako organizátoři zúčastnili i vedoucí 
rybářského kroužku pánové Jiří Navrátil a  Mgr. Stanislav 
Jaša, kterým bych chtěl poděkovat za jejich prospěšnou 
činnost ve prospěch rozvoje rybářství a rybářského sportu.

Závěrem bych chtěl poděkovat i  Jakubu Maceško-
vi za reprezentaci našeho pobočného spolku, který se 
umístit na 3. místě v redakční soutěži v oboru rybářství 
v rámci ČR. Za tuto reprezentaci byl Jakubovi předán věc-
ný dar – kniha Lov kaprů. Děkuji.

Za PS MRS Holešov
předseda JUDr. Jindřich Pruš
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Zámek Holešov slaví rok české grafiky

Až do konce září si můžete v Zámecké galerii pro-
hlédnout výstavu, která oslavuje sté výročí české grafiky. 
Představuje díla největších českých autorů jako je Emil 
Filla, Kamil Lhoták, Šimon Tavík, Max Švabinský, Franti-
šek Muzika nebo Oldřich Kulhánek. 

Výstavu ve čtvrtek 1. června slavnostně otevřel 
starosta města Holešov Rudolf Seifert spolu s ředitelem 
zámku Pavlem Chmelíkem a kurátory výstavy Xénií Hof-

fmeisterovou a Liborem Gronským. „Sto let Hollaru patří 
mezi letošní nejzásadnější akce na zámku,“ řekl na ver-
nisáži Rudolf Seifert.

Výstava vznikla ve spolupráci se Sdružením českých 
umělců grafiků Hollar a řadí se k desítkám expozic, kte-
rými si sdružení toto významné výročí letos připomíná. 
Vedle Obecního domu v  Praze je však Holešov druhou 
největší výstavou v zemi, která českou grafiku představí 
v takovém rozsahu.

„Rozdíl mezi Obecním domem a Holešovem je jen 
v tom, že Holešov vystavuje díla žijících i nežijících auto-
rů, v Praze vystavíme od podzimu pouze současné grafi-
ky,“ řekla kurátorka obou velkých expozic česká grafička 
a malířka Xénie Hoffmeisterová.

Cílem holešovské výstavy je prezentovat průřez gra-
fickou tvorbou členů spolku Hollar od jeho založení až po 
současnost, sto jmen reprezentuje sto obrazů. Expozice 
se nicméně se zvýšenou pozorností soustředí na tvorbu 
zakladatelů, na díla žijících autorů a na tvorbu těch, kteří 
významným způsobem přispěli k  rozvoji grafiky v  naší 
zemi a posouvali hranice možností grafického umělecké-
ho projevu, ať již z hlediska technického nebo stylového.

„Vzhledem k symbolickému významu stého jubilea 
jsme se rozhodli limitovat na prezentaci jednoho sta 
výtvarnic a  výtvarníků, ne však s  cílem představit dílo 
úplného výčtu všech členů,“ vysvětlila myšlenku výstavy 
Xénie Hoffmeisterová.

 Díla do Holešova zapůjčily české galerie a  muzea 
včetně Památníku národního písemnictví Praha. Vedle 
významných originálů - typických děl ikon české grafiky, 
se přitom na zámku objeví i  práce méně známé, často 
menších formátů, o to však pozoruhodnější díky odkryté 
nové perspektivě.

Souběžně s  touto expozicí představuje holešovský 
zámek prodejní část v  zámeckém New Drive Clubu. 
Nabídne originály Adolfa Borna, Jiřího Anderle, Josefa 
Váchala a dalších.  

Dana Podhajská

Andy Warhol Í m OK: Zámek Holešov zve na mimořádnou výstavu v mimořádném prostoru
Holešov – Sto třicet exponátů krále pop artu, grafika, 

malíře, filmového a reklamního tvůrce Andy Warhola nabízí 
veřejnosti Zámek Holešov v reprezentativním Velkém sále. 

Rozsáhlá výstava s optimistickým názvem I´m OK je 
instalována na čtyři sta metrech čtverečních a předsta-
vuje autorovy nejslavnější kolekce od Marylin Monroe, 
přes přebaly LP desek Velvet Underground, Rolling Sto-
nes či Warholova životního přítele Johna Lennona až po 
slavné Campbellovy plechovky.

„I´m OK zní za prvé optimisticky a  za druhé je to 
věta, kterou Andy psával na pohlednice své matce. Vy-
stavujeme to nejzajímavější, co vytvořil. Andy měl zálibu 
v osobnostech, takže jsou to například varianty portrétu 
Mao Ce-tunga, který čínská vláda prohlásila za jediný 
oficiální nebo dvě kolekce Marylin Monroe, jednu vy-
tvořenou sítotiskem a druhou jako granolitografie,“ řekl 
k výstavě její kurátor Miroslav Houška. 

V  takovém rozsahu se Warholova díla na veřejnost 
dostávají po mnoha letech. Holešov je vedle stálé pražské 
expozice letos v Česku jediný, který nabízí tvorbu tak vý-
razné osobnosti světového výtvarného umění. K expozici 
navíc patří i sítotisková dílna, ve které si návštěvníci mo-
hou nechat vyrobit tričko s motivem Andy Warhola.

Andy Warhol vlastním jménem Andrej Warhola 
se narodil do velmi chudých poměrů rusínským přistě-
hovalcům z  východoslovenské Míkové 6. srpna 1928 

v  americkém Pitsburghu. Byl představitelem a  vůdčí 
osobností uměleckého hnutí pop art, jehož cílem bylo 
dostat co nejvíce děl mezi co nejširší počet obyvatel, tře-
ba i formou tisku uměleckých děl. 

Svou kariéru zahájil jako reklamní grafik a  ilustrá-
tor a stal se známým po celém světě jako malíř, režisér 
undergroundových filmů a  hudební producent skupiny 
The Velvet Underground. 

Začátkem roku 1960 otevřel v New Yorku slavné stu-
dio The Factory, kde se otočila celá plejáda nejvýznam-
nějších osobností americké kultury. 

V roce 1962 namaloval sérii dvaatřiceti kusů Cam-
bell´s  Soup a  vystavil je v  jedné z  newyorských galerií 
- tato výstava je považována za start uměleckého hnutí 
pop art, byť se tehdy jeden obraz prodával jen za sto do-
larů. Dnes má několika milionovou hodnotu.

O  dva roky později Andy Warhol přestal malovat 
a  začal se věnovat výrobě obrazů technologií sítotisku 
a natáčení filmů. K malování se opět vrátil až na přelomu  
let sedmdesátých a osmdesátých.

Andy Warhol pracoval celý svůj umělecký život 
až do smrti na návrzích obalů gramofonových desek. 
Zemřel 22. února 1987 po banální operaci žlučníku na 
zanedbanou péči v jedné z newyorských nemocnic.

Výstava trvá do 1. října 2017.   
D. Podhajská
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Radostné májové dny v Žopích

Holešov –Májové dny byly letos i v Žopích protkány příjemnými událostmi. V sobotu 6 . května jsme na návsi postavili májku, tradiční symbol jara. Třetí květnovou neděli 
byl prosluněný den a my měli tu čest slavnostně přivítat do naší obce  občánky :  Anetu Fuskovou, Viktorii Citnarovou,Tobiase Hálu a Václava Maňáka. V  místní zvonici také 
probíhaly každodenní podvečerní pobožnosti.  Pěknou tečkou bylo závěrem měsíce kácení májky s  pohodovým posezením u táboráčku. Osadní výbor Žopy

Koncert dvou klavírů
Holešov – Ve středu 19. dubna 2017 uspořádal 

Holešovský komorní orchestr pod vedením Ivo Kurečky 
již osmý Večer sólistů. Tentokrát se na hlavním sále ho-
lešovského zámku diváci dočkali nevšedního zážitku a to 
provedení hned dvou koncertů pro dva klavíry.

V prvním Koncertu pro dva klavíry c moll J. S. Ba-
cha se za doprovodu Holešovského komorního orchestru 
představili jako sólisté zakládající a stále kmenový člen 
orchestru Lubor Horák a  zlínský klavírista Josef Ručka.  
Za přispění skvělého výkonu sólistů i orchestru mohli po-
sluchači obdivovat dílo jednoho z největších géniů evrop-
ské barokní hudby. Výkony sólistů i orchestru do sebe přes-
ně zapadaly jako v přesném hodinářském stroji. Při velmi 
silném prožitku došlo až na srdeční indispozici jednoho ze 
sólistů, přesto však po krátké odmlce dohrál svůj part až 
do konce. Věřme, že dvojitý bypass vše v dobré obrátí.

V dalším koncertu představil publiku opět klavírista 
Lubor Horák spolu s mezinárodně známým pedagogem 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži Ondřejem 
Hubáčkem Sonátu pro dva klavíry č. 1 francouzského 

jazzového pianisty a skladatele C. Bollinga. Oba sólisty 
doprovodil na kontrabas kmenový hráč orchestru Jan 
Kotas a na bicí nástroje Hanz Sedlář, působící na mnoha 
místech v naší republice. Díky strhujícímu výkonu všech 
čtyř hráčů a skladatelově inklinaci k různým hudebním 
stylům byli diváci vtaženi do fascinující muziky, ve které 
se vznášel hned duch Jaroslava Ježka a hned zase někte-
rého skladatele klasické „vážné“ hudby.

Oba uvedené klavírní koncerty skvěle propojila ne-
dávná absolventka brněnské konzervatoře sopranistka 
Tereza Frgalová. Za doprovodu Holešovského komorního 
orchestru, se kterým spolupracuje již několik let, před-
stavila árie G. B. Pergolesiho Cujus animam gementem 
z oratoria Stabat Mater, G.Pucciniho O mio babbino caro 
z opery Gianni Schicchi a W. A. Mozarta Alleluia z moteta 
Exsultate, jubilate KV 165. 

Návštěvníci koncertu si odnášeli skvělé prožitky 
z  výjimečného večera. Škoda jen, že byl tak málo pro-
pagovaný, aby mohlo být spokojených posluchačů ještě 
více. Helena Stoklasová

Dětský den v MC Srdíčko pro nejmenší děti

Lokální síťování i na Holešovsku
Na území obce s  rozšířenou působností (ORP) Ho-

lešov začal od ledna tohoto roku působit lokální síťař 
– pracovník, který se zaměřuje na síťování a  podporu 
místních služeb a  jednotlivců, kteří svou činností chtějí 
přispět ke zlepšení situace dětí a rodin. 

Nová pozice lokálního síťaře je součástí projektu 
„Systémový rozvoj a  podpora nástrojů sociálně právní 
ochrany dětí“. Tento projekt Ministerstva práce a sociál-
ních věcí si klade za cíl podpořit výkon sociálně právní 
ochrany dětí na všech úrovních tak, aby došlo k dalšímu 
zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účast-
níků. A jakou roli v tomto úsilí sehraje lokální síťař?

Jak už samotné označení tohoto projektového pra-
covníka napovídá, cílem jeho činnosti je „propojovat“ 
jednotlivé aktéry sítě služeb pro ohrožené rodiny s dět-
mi. A to tak, aby navzájem znali své možnosti a potřeby 
a  mohli tak efektivně spolupracovat při řešení kon-
krétních případů. Spolu s nimi lokální sítař identifikuje 
potřeby na území ORP, zejména chybějící články v  síti 
služeb, a společně pak vyvíjí aktivity k jejich doplnění. 

První fází činnosti lokálního síťaře je analýza a zma-
pování současné sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi 
v ORP Holešov. Síť služeb nezahrnuje pouze oblast soci-
álních služeb, ale také zařízení či spolky z oblasti školství, 
zdravotnictví, volnočasových aktivit či bezpečnosti. Nej-
užší spolupráci však bude síťař mít s pracovníky orgánu 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jakožto koordiná-
tory případové práce s ohroženými dětmi a rodinami. 

Lokální síťař postupně kontaktuje všechny tyto akté-
ry a zjišťuje jejich vzájemné potřeby pro lepší spolupráci. 
Tyto potřeby budou podkladem pro strategii lokálního sí-
ťování, která bude spočívat v propojování a iniciaci setká-
vání účastníků sítě, v podpoře jejich spolupráce či pokrytí 
potřebných služeb pro ohrožené rodiny a děti. 

Více na www.pravonadetstvi.cz.
Mgr. Martina Janečková, Lokální síťař pro ORP Hole-

šov, martina.janeckova@mpsv.cz
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Holešov – V období, kdy se připravoval a násled-
ně realizoval projekt bytové výstavby na ul. Bořenovská 
v  Holešově, který vznikal v  areálu bývalé drůbežárny, 
bylo o něm napsáno mnoho. Zejména se vedly debaty 
o skladbě budoucích uživatelů nových bytů, zda je pro-
jekt zaměřen na rezidenční bydlení vyšší úrovně nebo 
spíše pro podporované bydlení. S  trochou nadsázky se 
tehdy psalo, že projekt by měl spojit luxus a bídu. Proto 
nás nyní zajímal současný stav a  případné další plány 
investora.

Zeptali jsme se tedy pana Romana Solaře – mana-
žera společnosti Developer  Group, která projekt realizo-
vala, jaká je současná situace a co se případně plánuje.

Jaký je tedy současný stav projektu?
Projekt v  současné době nabízí ve dvou bytových 

domech celkem 68 bytových jednotek dispozic 1+kk, 
2+kk a  3+kk. Areál je uzavřen s  přístupem dálkově 
ovládané brány a  je pod kamerovým systémem. Jsou 
v něm vybudovány také garáže, venkovní parkovací stá-
ní, zázemí pro děti a v současné době se dokončuje park 
v rámci odpočinkové zóny. 

Hodně se vedly diskuse o  skladbě obyvatel pro-
jektu. Zda se bude jednat o nájemní byty či byty 
na prodej. Pro koho jsou vlastně byty určeny? 

Nemá význam se asi vyjadřovat k dřívějším disku-
sím, ale faktem je, že zpočátku byly všechny jednotky 
obsazeny nájemníky. Vše vyplynulo i z  tehdejší situace 
na trhu. Při takovém počtu se samozřejmě projevil fakt, 

Bytový komplex v ulici Bořenovská se rozroste

že chování některých nájemníků narušovalo řádné sou-
žití a  nebyla z  jejich strany respektována také pravidla 
péče o  společné prostory apod. Také se u  některých 
projevila nespolehlivost v rámci plnění svých finančních 
závazků.

Vždy nám šlo o  to, aby objekt nabízel klidné byd-
lení odpovídající moderním trendům. Proto se jedná 
o  uzavřený areál poskytující dostatek místa nejen pro 
parkování, ale zejména pro dětské vyžití a  odpočinek. 
Učinili jsme tedy rázné kroky k nápravě a s několika pro-
blémovými nájemci se rozešli. Uvolněné jednotky jsou 
dále pak nabízeny zejména již na prodej. Čtyři jednotky 
tak už mají své nové vlastníky, a jak mám informaci od 
zprostředkující realitní kanceláře, tak jsou plánovány 
další prodejní rezervace.

Takže se jednotky budou již jen prodávat? A kam 
se případní zájemci můžou obrátit?

V každém případě respektujeme současně uzavře-
né a  platné nájemní smlouvy. Pokud nájemník řádně 
plní své závazky a  jeho chování není v  rozporu s právy 
ostatních uživatelů, nemáme důvod nic měnit a  dál 
máme zájem takový nájemní vztah udržet a  dále pro-
dloužit. Na prodej jsou nabízeny jednotky, kde byl ná-
jemní vztah z  nějakého důvodu ukončen. V  současné 
době jsou tedy v  prodejní nabídce např. tři jednotky. 
Spolupracující realitní kancelář CENTURY 21 – Style Ha-
ppy tak má vždy dopředu info, které jednotky se budou 
případně uvolňovat a může tak začít ihned pracovat na 
zprostředkování kupujícího. Nabízené jednotky najdete 
v aktuální nabídce této kanceláře.

Vraťme se však ještě k té skladbě současných uži-
vatelů.

Jak jsem již uvedl, situace se v tomto směru zásadně 
stabilizovala a současní obyvatelé jsou z řad jak mladých 
párů a  rodin s dětmi, lidí středního věku, tak i  starších 
obyvatel. Jsou tam lidé různých profesí, živnostníci či 
podnikatelé. Je pravdou, že v rámci spolupráce se sociál-
ním odborem města Holešov máme vyčleněno 9 jedno-
tek, které bývají obsazeny právě prostřednictvím tohoto 
odboru. Jedná se ale vždy o  bezproblémové nájemce 
z  řad lidí, kteří se momentálně ocitli v  určité finanční 
a sociální tísni, např. samotná maminka s dětmi.

V původním plánu projektu byly celkem tři bytové 
domy. Budete realizovat výstavbu i toho třetího?

Ano máte pravdu, že celkem se počítalo se třemi 
domy. V  současné době dokončujeme přípravu pro za-
hájení výstavby i tohoto třetího domu. Ten by měl obsa-
hovat převážně byty 3+kk a 4+kk splňující vyšší nároky 
na kvalitu bydlení. Dům bude mít výtah a v přízemí ne-
bytové prostory. Chceme tím dále zvýšit kredit bydlení 
v  tomto areálu. A  určitě je velmi pozitivní informace, 
že město schválilo na příští rok vybudování osvětlené-
ho chodníku k areálu podél příjezdové cesty.  Tím bude 
zabezpečen také bezproblémový přístup pro pěší a cyk-
listy. Pokud se nic zásadního nezmění, tak bychom chtěli 
výstavbu třetího domu zahájit ještě v letošním roce. Jak-
mile bude vše připraveno, určitě se tento projekt objeví 
v realitní nabídce. 

Děkujeme za rozhovor
Libor Kalousek
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Družina 1. ZŠ na filmovém festivalu

Holešov – Školní družina 1. Základní školy Holešov tradičně pořádá pro své děti zájezd na zlínský filmový festival. Letos jely naše děti ve velkém počtu, proto jsme si na zájezd 
objednali celý autobus. Jedná se sice o filmový festival, ale filmového představení se neúčastníme ani jednoho, zato využíváme bohatého doprovodného programu při festivalu. 
Vybíráme pro výlet neděli, kdy bývá program nejnabitější – i když přijedeme do Zlína již v 9 hodin a odjedeme až kolem 17. hodiny, tak nikdy nestíháme vidět vše, co festival 
nabízí. Ve skupinkách jsme postupně navštívili virtuální realitu. Potkali jsme několik filmových postaviček, ovládali jsme robota na výrobu dřevěných hraček a nechali si robotem 
poslat dopis domů. Splnili jsme všechny úkoly v tajemné laboratoři a splnili jsme všechny úkoly „Ríšovy olympiády“. Také jsme se nechali pomalovat na obličeji, podívali se, jak se 
točí zprávičky a vyzkoušeli si, jaké to mají nevidomí a handicapovaní. Nesměla chybět procházka po červeném koberci. Na památku jsme si vyrobili náhrdelníky, dostali jsme teto-
vání a „supergel“ od UTB, shlédli jsme divadelní pohádku a vystoupení talentů ze Zlína a okolí. Nechyběly nám ani sportovní výkony: zaskákali jsme si na nafukovacích atrakcích, 
vyšplhali na mrakodrap, vyzkoušeli si bezpečnou jízdu …. Bylo toho zkrátka moc. Všichni jsme odjížděli ze Zlína plni zážitků a těšíme se, co pro nás festival připraví opět za rok.

Vychovatelé 1. ZŠ Holešov

Holešov – Je to již více než půl roku, co jsem nastoupila do vedení Centra pro seniory v Holešově. Proč jsem 
se rozhodla napsat do měsíčníku Holešovsko o Centru pro seniory právě teď? Určitě jste si za uplynulou dobu 
mohli přečíst o událostech, které mí kolegové pro obyvatele připravili a za kterými je spousta odvedené práce. 
Dne 31. 5., jsme uskutečnili jednu hezkou společenskou akci s cimbálovou muzikou Radhošť z Rožnova pod Rad-
hoštěm. Děkujeme Městu Holešov, referentkám odpovědným za přípravu a realizaci projektů, které nás přihlásily 
do kampaně společnosti VERA, spol. s r.o. „Udělejte, co lidé ocení“.

To však není to hlavní, proč píši. Chtěla bych ocenit a takto veřejně poděkovat všem zaměstnancům Centra 
pro seniory za jejich práci, pokud ji dobře vykonávají. Každá pozice je důležitá a pro celé soukolí domova nezbytná.

Tím srdcem jsou však zdravotní sestry a pečovatelky. Myslím si, že jejich obětavé práce v dvanáctihodino-
vých, mnohdy náročných směnách, za nízké finanční ohodnocení si celá společnost velmi málo váží. Tyto záro-
veň maminky, manželky, babičky čeká také další práce doma v rodině. Přesto odvádí výbornou práci a většina 
z nich srdcem. V posledních letech je však velmi málo nových zájemců o tuto práci. V době růstu ekonomiky, 
nižší nezaměstnanosti je to už velký celospolečenský problém. Nemůžeme totiž konkurovat daným platovým 
tarifem, možnostmi finančních prostředků na osobní ohodnocení, odměny, případně dalšími možnými benefity  
obchodním řetězcům, podnikatelským subjektům.  Tím, že je jich málo, psychická i fyzická zátěž je velká, zvyšuje 
se také nemocnost. A pak začíná začarovaný kruh, který ve vedení všech domovů pro seniory v naší zemi řešíme 
jen obtížně. Myslím, že teď je na tahu vláda, aby tento systémový problém řešila.

Přesto všechno bych chtěla oslovit prostřednictvím tohoto periodika širší veřejnost Holešova a okolí, že po-
kud rádi pracujete s lidmi, cítíte, že čas nám všem měří stejně, a i my teď plní sil, můžeme pomoc jiných brzy 
potřebovat, přijďte pracovat pro jednoho z největších zaměstnavatelů v Holešově. Určitě i přes předchozí řádky 
máme co nabídnout, a to jistotu státní organizace, příjemné kolegy, částečně zrekonstruované prostředí, zvý-
hodněné stravování, benefity z vytvářeného fondu kulturních a sociálních potřeb.  Těšíme se na Vás.

Ing. Jana Šťastná, ředitelka

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

PŘÍSPĚVKY
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PŘÍSPĚVKY

Holešov – V prosluněnou sobotu 13. května jsme se brzy ráno sešli společně i s dětmi z Tymy centra, každý z nás si vzal pracovní rukavice, gumáky, pytel a mohlo se vyrazit praco-
vat. V letošním roce jsme pročistili oblast od mostu u brodu až po kolonku ve Všetulích, celkem jsme vysbírali ve 22 lidech 200 kg odpadu! Spolek rybářů  vyčistil svůj rajón rybníčků 
v jiném datumu z důvodu nabitých termínů. Po práci legraci:-)...no a po těžké dřině jsme odpočinuli na hasičské zbrojnici, nasytili se a pořádně zablbli.  Děkujeme každému ze 
zúčastněných a také děkujeme za podporu Městu Holešov, Povodí Moravy a Technickým službám Holešov. Příští rok se těšíme zas!   SDH-MH

Máme opět vyčištěno!

Poděkování všem hlasujícím

Holešov –Spolek Proud Holešov, který dobrovolně 
obnovuje Americký park, by touto cestou chtěl upřímně 
poděkovat všem lidem, kteří se zapojili do internetové-
ho hlasování v soutěži o Rákosníčkovo hřiště.

Pro spolek je toto občanské nadšení a úspěšný vý-
sledek v  podobě krásného hřiště velkou motivací pro 
pokračování naší zvelebující činnosti. Není pro nás členy 
spolku lepšího pocitu, než když po šesti letech našeho 
snažení vidíme v parku desítky nových rozzářených tváří 
dětí a slyšíme jejich smích.

Jelikož nám jde o  to, aby si celý park mohl projít 
a  projet kdokoliv, budeme letos mimo jiné pozvolna 
provádět nezbytné terénní úpravy hrbolů v  hliněných 
cestách a  pěšinách. V  přední části parku se „prokousá-
váme“ náletovou zelení, kde se postupně odkrývá další 
lokalita parku, zatím pracovně nazvána jako Záhadná 
louka. Předpokládáme, že letos uspořádáme další ročník 
veřejné a bezplatné akce pro děti, nazvané jako Den na 
kole, která proběhne v parku na dopravním hřišti v ob-
dobí prázdnin.

V  současné době probíhají z  naší strany jednání 
s představiteli města za účelem dalších úprav parku. Při-
slíbená je například oprava asfaltových chodníků. Máme 
se tedy všichni na co těšit. 

Předseda spolku, Bc. Jakub Nevřala

Sokolský výstup na Jehelník

Holešov – Slavné májové dny před 72 lety jsme 
si připomněli první pátek v  měsíci květnu u  pomníku 
padlých na místním hřbitově se zástupci složek a spole-
čenských organizací města. Starosta města Mgr. Seifert 
připomněl objeti II. Světové války i z řad občanů našeho 
města. 

A  hned příští den již několik desítek let T. J. Sokol 
Holešov pořádá výstup na vrch Jehelník k pamětní desce 
br. Jaroše – starosty Sokola Holešov od roku 1734, který 
byl během II. světové války jako účastník odboje 18. 6. 
1942 popraven v Kounicových kolejích v Brně. 

I letos si vyslechli účastníci této akce vzpomínku na 
br. Lad. Jaroše se zastávkou na Tesáku před vlastním vý-
stupem na vrch Jehelník, kdy sestra Švábová připomně-

la vzácného člověka – v tu dobu ředitele holešovského 
gymnázia, které nese jeho jméno. 

Vzpomínka patřila i  27 sokolům zatčeným po hey-
drichiádě, z nichž se už 5 domů nevrátilo. Skupinka členek 
Sokola Holešov a Sokola Kroměříž se pak vydala k pamět-
ní desce na Jehelník, kde položily kytičku (viz foto).

Další skupina zdatnějších pokračovala turistikou po 
zelené značce. Třetí skupina dojela na Troják a zde někte-
ří z nich vystoupali na rozhlednu Maruška. Všichni účast-
níci se pak tradičně sešli u sobotního oběda v restauraci 
na Chvalčově. 

Zdánlivě pošmourný den přešel v krásné jarní počasí 
a podařilo se nám jej strávit v krásné přírodě i s tolik po-
třebným pohybem.  T. J. Sokol Holešov
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Volejbalové přivítání jara
Holešov – V  holešovské sokolovně proběhl v  so-

botu 18. 3. 2017 již devátý ročník jarního volejbalového 
klání. Pod záštitou TJ Sokol Holešov a s podporou Sokol-
ské župy Hanácké v Kroměříži s krycím názvem „Volejba-
lové přivítání jara“ opět proběhl turnaj neregistrovaných 
hráčů v  odbíjené, který uspořádala skupina dobrovol-
ných sokolských sportovců. 

Zúčastnila se amatérská družstva těch nejvyšších 
kvalit, a proto i průběh celého turnaje měl velmi vysokou 
úroveň, nad kterou by mnohý profesionál závistivě skřípl 
zubem. Účast byla omezena, a  tak měli tu čest změřit 
síly jako každoročně tradiční soupeři Draci Holešov, 
Sokol Přílepy, Hulín, Štípa-Kozliš a  pořádající sokolské 
družstvo Čtyřlístek. Prezentace proběhla v  8.30, v  9.00 
odpískal téměř neúplatný rozhodčí první podání a  od 
toho okamžiku se bez přestávky a v plném nasazení pod 
zkušeným organizačním vedením pořádajícího sportov-
ního seskupení Čtyřlístek hrálo až do 17.00 hodin. Vše 
probíhalo pod dozorem přísného oka župní vedoucí 
odboru sportu paní Mgr. Dany Klárové a  naší starostky 
Ireny Smrčkové. Celou sportovní událost provázela vy-

nikající nálada a  všichni zúčastnění se skvěle bavili až 
do závěrečného vyhlášení, kdy bylo i tentokrát oceněno 
cenou nejvyšší družstvo z  Hulína, favorizovaní  borci 
Přílep skončili druzí, pořádající Čtyřlístek třetí a  o  zbý-
vající místa se podělili  Draci z Holešova a Kozliš. Nelze 
nezmínit zásluhy a  vysoké nasazení obsluhy bufetu, 
která po dobu celého turnaje neopustila svá strategická 
místa a spolehlivě zachraňovala všechny zúčastněné od 
dehydratačního kolapsu či nedostatku i  jiných neméně 
potřebných vitamínů. Hodnocení turnaje proběhlo při 
krátkém podvečerním posezení u  pivka s  klobásou, 
s výměnou názorů na sporné míče, kritikou rozhodčích 
a chválou na adresu pořadatelů. 

Nezávislou a  nenásilně řízenou živelnou sportovní 
akci podpořili všichni hrající i nehrající účastníci turnaje 
a všichni více než výrazně přispěli k vytvoření úžasného 
sportovního zážitku volejbalovým nadšencům, kteří usí-
nali s pocitem nádherně strávené soboty. 

Miloslav Šefránek,
 T. J. Sokol Holešov

Výroční schůze T. J. Sokol Holešov
Výroční členská schůze T. J. Sokol Holešov se za velké 

účasti členů a dvou hostů uskutečnila 16. 3. 2017 v holešovské 
sokolovně.

Celou schůzi řídila starostka TJ. Sokol sestra Irena Smrčková, 
která informovala přítomné i  hosty o  činnosti uplynulého roku 
a také o  aktivitách na rok budoucí. Následovala zpráva o hospo-
daření a poté začala diskuze.

Jedním z  hostů členské výroční schůze byl místostarosta 
Městského úřadu v Holešově Jaroslav Chmelař a jako první se ujal 
v diskuzi slova. Vyzdvihl spolupráci města a T. J. Sokol Holešov, kte-
rá probíhá již několik let. „Chceme i nadále co nejvíce podporovat 
veškeré aktivity T. J. Sokol a  jsme moc rádi, že se najdou obětaví 
trenéři a cvičitelé, kteří se ve svém volném čase věnují právě dě-
tem,“ řekl mimo jiné místostarosta. 

Dalším hostem byl zástupce Dobrovolného hasičského sboru 
Petr Šidlík, který také  zmínil pozitivní dlouholetou spolupráci, kte-
rá má podle jeho slov vzestupnou tendenci a přináší stále nové as-
pekty vzájemné důvěry. „Jsme připraveni v rámci našich možností 
kdykoliv a jakkoliv pomoci, kde bude třeba,“ zdůraznil.

Hana Georgiánová, 
výbor TJ. Sokol Holešov

až 1500,- Kč
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Republikové finále Sportovní ligy nadchlo diváky i v Holešově

Holešov – Největší svátek současného školního 
sportu – republikové finále Sportovní ligy základních 
škol v  minikopané dívek a  hochů úspěšně proběhlo 
v  Kroměříži. Ve čtvrtek a  pátek 25.-26. 5. 2017 probí-
haly na hřišti HS Kroměříž za mohutné divácké podpory 
urputné boje 6 dívčích a 6 chlapeckých týmů z celé re-
publiky – těmi nejúspěšnějšími nakonec byly dívky ze 
ZŠ Eden, Praha 10 a hoši z 33. ZŠ Plzeň. Patronem akce 
byl Zdeněk Grygera, fotbalová ikona našeho města, v roli 
rozhodčích se mj. představili i zástupci holešovské kopa-
né. Školní sport byl navíc prezentován v přímém přeno-
su ČT a k vidění bylo finále jak zápasu dívek, tak finále 
hochů. Při pořadatelství této významné sportovní akce 
spojily své síly jednak školy – Tauferova SOŠ veterinární 
Kroměříž a  ZŠ Slovan Kroměříž, jednak město Kromě-
říž a  Zlínský kraj, rovněž fotbalové oddíly HS Kroměříž 
a  DFK Holešov, Asociace školních sportovní klubů ČR 
Zlínského kraje a FAČR, a  řada sponzorů – Satturn Ho-
lešov spol.s  r.o., Plastika a.s. Kroměříž, Mixie Kroměříž, 
Happysnack, Wastex Holešov, Jospo a.s. a  řada dalších 
subjektů, podporujících školní sport – těm všem stejně 
jako obětavým organizátorům patří obrovský dík za vy-
dařenou mládežnickou akci!  

Mgr. Svatava Ságnerová
 Viceprezidentka AŠSK ČR

Kiteboarding v Holešově
Holešov – Jménem našeho sportovního klubu 

zdravíme všechny čtenáře Holešovska, kterým bychom 
rádi představili zajímavý sport, jež se v našem městě po-
stupně rozrůstá. Nejprve je vhodné vysvětlit, co vlastně 
kiteboarding ve skutečnosti je. 

Kiting je obecný výraz pro sport, kdy jezdec využívá 
pro posun po nejrůznějším povrchu tažné síly „draka“. 
Kiting je prakticky spojením všech následujících sportů: 
wakeboardingu, windsurfingu, surfingu, paraglidingu 
a gymnastiky. V současné době se jedná o jeden z nej-
více se rozvíjejících sportů, kdy vznikly další tři odnože 
kitingu: landkiting (jízda na zemi), snowkiting (jízda na 
sněhu) a kitesurfing (jízda na vodě).  

Historicky úplně první pokusy využití tažného draka 
sahají až k 13. století do Číny. V roce 1903 sestrojil jeden z pi-
onýrů letectví, Samuel Cody, řiditelného draka, který mohl 
vynést člověka do výše. Aby Cody demonstroval sílu svých 
draků, přeplul kanál La Manche na malé lodi tažené drakem.  

Další rozmach a  rozvoj tohoto sportu přichází  
v  70. letech 20. století. Nejznámější formou kitingu je 
kitesurfing v  přímořských oblastech díky výborným 
povětrnostním podmínkám a  postupem času se tento 
sport rychle šíří po světě a dostává se až k nám.

Holešov je díky své poloze, okolním kopcům a Mo-
ravské bráně jednou z nejlepších a nejvíce větrných loka-
lit v České republice, to jsou tedy ideální podmínky pro 
provozování kitingu. 

Spolek Kiteboarding Holešov jsme založili před dvě-
ma lety a v současné době jednáme se Zlínským krajem 
a městem Holešov o pronájem příslušné plochy v Hole-
šově na „Větřáku“, kde jezdíme landkiting. 

Míst, kde se dá landkiting jezdit není mnoho, ovšem 
lokalita Větřák je pro to ideálním a krásným místem, a to 
díky otevřenému prostoru a  hlavně větru, který je zde 
oproti zbytku naší země nadprůměrný. Nenajdete zde 
překážky, silnice, dráty el. vedení, což je v rámci bezpeč-
nosti tohoto sportu velmi důležité. 

Náš klub má v současnosti 8 členů, z toho už i jeden 
je teamovým jezdcem firmy Kiteboarding.cz a proškole-
ným instruktorem.

Do budoucna chceme vytvářet vhodné podmínky 
pro tento sport, pořádat akce pro veřejnost, soutěže, 
podporovat mládež, pořádat školení, učit tento sport, 
propagovat náš region a město Holešov. 

Tolik ve stručnosti o našem klubu a zase v příštím 
článku se na Vás budeme těšit. Tak ať to lítá!

Petr Němeček 

Výsledky: dívky

1. ZŠ Eden, Praha 10

2. ZŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka

3. ZŠ Jihlava, E. Rošického 2

4. ZŠ Na Výsluní, Brandýs n.L

5. ZŠ Příbram II

6. ZŠ Slovan Kroměříž

hoši

1. 33. ZŠ Plzeň

2. ZŠ Edisonova Teplice

3. ZŠ Slovan Kroměříž

4. ZŠ Jihlava, E. Rošického 2

5. ZŠ Na Výsluní Brandýs n.L.

6. ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského
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Bikemaraton Drásal České spořitelny - 1. července 2017
Holešov – Velký cyklistický svátek, Bikemaraton 

Drásal České spořitelny odstartuje 1. července v Holešo-
vě. I letos Drásal Team Holešov přichystal pro účastníky 
několik důležitých změn. 24. ročník toho nejstaršího 
maratonu u  nás se na trase OBR Drásal pojede jako 
historicky 1. Mistrovství ČR v  Ultramaratonu a  tradiční 
trasa A  117km je zařazena do mezinárodního kalen-
dáře UCI. „Drásal je synonymem extrémních výkonů, je 
to výzva pro maratonské specialisty, ale zároveň je náš 
závod sportovní událostí, kde si svoji trasu najde určitě 
každý. A  kdo závodit nechce, užije si určitě krásný den 
při doprovodných programech v zámecké zahradě, kde 
budou také připraveny hodně oblíbené dětské závody.“ 
komentoval jeden z hlavních organizátorů soutěže On-
dřej Fojtík.  

Ondro, Drásal opět s řadou novinek, co je pro or-
ganizační tým tou největší?

Určitě je to pořadatelství Mistrovství republiky v Ul-
tramaratonu na trase Force OBR Drásal, závodníci s licen-
cí zde budou bojovat o mistrovské dresy v kategorii muži 
a  ženy. Neméně důležité je zařazení klasické 117km 
trasy do kalendáře UCI, naší snahou je Drásala posunout 
mezi významné evropské maratony, kam svojí obtížností 
a krásným regionem určitě patří. 

Drásal má svoji maratonskou pověst, ale nabízí 
i další tratě… 

Ano, už je to sportovní událost opravdu pro ka-
ždého, kdo jezdí na kole. Na výběr nabízíme 5 různě 

Den policie ČR 2017
Holešov – Dne 18. května 2017 organizovala 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Ho-
lešově, Územní odbor PČR Kroměříž a  Městská policie 
Holešov prezentační akci „Den Policie ČR“. Tato velká 
událost se konala na nádvoří zámku a  v  prostorách 
zámecké zahrady za podpory města Holešova. K  akci 
byly přizvány  složky IZS – Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje – požární stanice Bystřice pod Hostý-
nem a  Holešov, Zdravotnická záchranná služba Zlín-
ského kraje – Kroměříž a  další spolupracující útvary 
a složky – Celní úřad pro Zlínský kraj, Vojenská policie 
Olomouc, Výcvikové středisko psovodů a služebních psů 
v Dobroticích, Pyrotechnická služba Olomouc nebo Spe-
ciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje. K  vidění toho bylo opravdu 
hodně. Dynamické ukázky zahájili hasiči – záchranou 
zraněných z havarovaného osobního vozidla. Tato akce 
proběhla v  součinnosti se zdravotnickou záchrannou 
službou. Následoval bezchybný a  rychlý zákrok „zadr-
žení nebezpečného pachatele“, který provedli policisté 
z  Pohotovostně eskortního oddělení Zlín. Následovaly 
ukázky výcviku služebních psů. Všechny diváky potěšilo 
vystoupení Oddělení služební hipologie a  závěr dyna-
mických ukázek patřil opět hasičům, kteří předvedli 
záchranu tonoucího. Poskytnutí první pomoci si mohli 
návštěvníci vyzkoušet i u stánku první pomoci. Nejvíce 

rozruchu způsobilo přistání policejního vrtulníku, který 
„dosedl“ na travnatou plochu v  jedné z části zámecké 
zahrady. V rámci statických ukázek si návštěvníci mohli 
„ohmatat“ výstroj a výzbroj Policie ČR a Vojenské poli-
cie, mohli nahlédnout do problematiky služby cizinecké 
policie či seznámit se s prací kriminalistického techni-

ka. Velký úspěch slavila i technika Policie ČR – policejní 
auto, motorka, čtyřkolka, člun a  dokonce i  policejní 
katamaran. Tradičně zaujal robot a  další vybavení py-
rotechnické služby. Hlavně pro chlapce byla atraktivní 
laserová střelnice.   

K  vidění byla i  historická vozidla, která policie vy-
užívala v  dobách dřívějších. Historie byla zastoupena 
i  u  celníků, kteří předvedli celní služebnu z  minulého 
století a ze současnosti prezentovali mýtné vozidlo, pa-
dělky zboží nebo výcvik služebního psa k  vyhledávání 
drog a tabákových výrobků. Na nádvoří zámku proběhla 
prezentace Hasíka, Besipu, Pojišťovny MV, Městské po-
licie Holešov nebo Střední odborné školy ochrany osob 
a majetku ze Zlína. Očerstvení zajišťovalo Odborné uči-
liště Holešov.

Návštěvníků bylo opravdu hodně a  doufám, že se 
přítomným dopoledne líbilo. Kromě výše zmiňovaných 
ukázek k  tomu rozhodně přispělo i  přívětivé počasí. Je 
třeba poděkovat všem, kteří akci s vysokou profesionali-
tou připravovali a předvedli náročnou práci nejen Policie 
České republiky, ale také složek integrovaného záchran-
ného systému a dalších spolupracujících subjektů.

 

Mgr. Eva Vichlendová
VPŠ a SPŠ MV v Holešově

obtížných tras a samozřejmě v zámecké zahradě hodně 
oblíbené dětské závody Junior trophy. Pro rodiny s dětmi 
máme připraven doprovodný program.  

Drásal je tedy velkou sportovní událostí v  kraji, 
rostou i organizační nároky?

Samozřejmě, že ano. Je poměrně náročné uspo-
řádat závod, na kterém musíme označit a  zajistit přes 
200km tras. Posunutím do kategorie UCI také narůstají 
i organizační nároky. Jsme rádi, že stále více lidí vnímá 
to, že je důležité se na této akci podílet a  jsme rádi za 
pořadatelskou pomoc. Noví dobrovolníci se mohou hlá-
sit na našem facebooku nebo info@drasal.cz, nabízíme 
pořadatelské triko, finanční odměna a možnost podílet 
se na této výjimečné akci.

Po závodech nás opět čeká koncert…
Letos to budou Los Perdidos, kteří vystoupí okolo 

osmé večer. Koncert bude pro všechny zdarma. 

Objeví se na startu opět Tinker Juarez?
Já osobně jsem moc rád, že v  Holešově startoval 

vloni a doufám, že ještě v budoucnu snad budeme mít 
možnost ho na Drásalovi vidět, ale letos to nebude. Ale 
máme přislíbenou účast řady elitních závodníků.

Trasa A: Start 7:45, náměstí Dr. E. Beneše
Trasa B: Start 11:30, náměstí Dr. E. Beneše
Trasa C: Start 11:55, náměstí Dr. E. Beneše
FITNESS JÍZDA Start: 13:00 náměstí Dr. E. Beneše
JUNIOR Trophy: od 9-12h v zámecké zahradě
1. MISTROVSTVÍ ČR V ULTRAMARATONU FORCE OBR DRÁ-
SAL, start: 5:30, náměstí Dr. E. Beneše

Jana Rohanová
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T. G. Masaryk v Holešově

Třeťáci 1. ZŠ na Čartáku

Ve vidlici ulic Palackého a Tovární před holešovským 
gymnáziem stojí od roku 1994 socha prvního českoslo-
venského prezidenta, zakladatele našeho moderního 
státu, Tomáše Garrigue Masaryka. Je to replika sochy 
Otto Gutfreunda, totožná se sochami v Kroměříži, Podě-
bradech a Nitře. Socha je 218 cm vysoká. Není to ale prv-
ní Masaryk na tomto místě. Už v roce 1928 vybudovalo 
město Holešov pomník TGM s bronzovou sochou (menší, 
než současnou) od ak.sochaře Aloise Bučánka. Na pod-
stavci sochy byl umístěn Masarykův citát“ Těžko jest 
svobody dobýti, těžší je ji uhájiti“. Za nacistické okupace, 
v roce 1940, byla socha na návrh kolaborantských čle-
nů městské rady odstraněna včetně podstavce a určena  
k roztavení. Díky osobní statečnosti majitele olomoucké 
slévárny, do které byla socha odvezena, pana Neorala 
a jeho rodiny byla socha zachráněna (nejprve ukryta 
pod hromadu šrotu a po tragické smrti pana Neorala 
staršího jeho synem tajně odvezena a zakopána). V roce 
1945 nechalo město sochu znovu vztyčit. Bohužel už  
v roce 1953 nechalo tehdejší komunistické vedení města 
sochu v noci znovu tajně odstranit a za vojenské asis-
tence ji odvézt na neznámé místo. I když už v roce 1968  
a poté po roce 1989 sochu Holešováci hledali, jejich 
snaha byla marná, původní, originální holešovská socha 
TGM zřejmě definitivně zmizela ze světa. Proto byla po-
řízena nová důstojná socha zakladatele státu. 

TGM byl v roce 1928 umístěn před gymnázium pro-
to, aby připomínal studentům zásady,  na kterých byl vy-
budován náš stát a ideály sebevzdělávání a sebekázně. 
Prostor před pomníkem, původně v parkové úpravě, byl 
po jeho odstranění přetvořen v jakési vydlážděné pro-
stranství, určené primárně pro defilé vojáků a zejména 
studentů školy ministerstva vnitra před nově postave-
ným pomníkem osvobození od ak.sochaře Pelikána, 
který je nyní umístěn na hřbitově. 

Současné místo sochy TGM může ale být v bu-
doucnosti ohroženo. Před gymnáziem se možná bude 
budovat kruhová křižovatka, která by vyřešila problém  
s kolonami stojících, startujících, zapáchajících a hlu-
čících aut před touto školou. Takže může vzniknout 

problém, kam sochu umístit, aby její nové místo bylo 
dostatečně důstojné a vyjadřovalo  výjimečnost a po-
selství našeho prvního prezidenta, který „se zasloužil  
o stát“. Možností se nabízí několik. Představa o pouhém 
„posunutí“ sochy se může ukázat jako nereálná – jednak 
kvůli nedostatku místa, jednak kvůli faktu, že pozemky 
parku před gymnáziem patří Zlínskému kraji a  socha by 
měla být na městském pozemku. Již delší dobu se mluví  
o parčíku s kašnou na ulici Masarykově (naproti Lidlu) 
jako o jakémsi městském lapidáriu, kam by mohly být 
umísťovány hodnotné sochy. Místo je sice dostatečně 
frekventované, navíc v ulici, nesoucí prezidentovo jméno, 
na druhou stranu by ale možná přítomnost „totalitní“, so-
chařsky pojednané kašny, nedaleko umístěných „stopařů“ 
a ryze komerčních objektů mohly vyvolávat značné kon-
troverze – T.G.Masaryk je prostě řádově jiný než jakékoliv 
ostatní sochy. Parčík by samozřejmě musel být kvalitně 
architektonicky obnoven a revitalizován, jeho současná 
podoba je nedůstojná. Jako další možnost se nabízejí 
Švehlovy sady (mezi železnicí a Očadlíkovou ulicí). Ty 
byly vlastně vybudovány pro umístění sochy dalšího ze 
zakladatelů našeho státu – Antonína Švehly. Jeho socha 
byla rovněž za totality odstraněna, ale její podstavec  
v parčíku, velmi příhodném pro památník politika, zůstal. 
Samozřejmě i toto místo má svou nevýhodu – je hodně 
klidné, stranou městského ruchu, i když je otázka, zda to 
vadí. Jako další místo se nabízí nově vybudovaný parčík 
na náměstí Svobody (před bývalou Charitou – autoško-
lou). Zde by byla socha umístěna důstojně, dominovala 
by okolí a byla by na dostatečně exponovaném místě. Ale 
nakonec se může uvažovat třeba i o náměstí sv. Anny – 
prostor je to sice uzavřený, ale socha by mu jednoznačně 
dominovala (náměstí se bude opravovat a revitalizovat)  
a například z Prahy známe případy, kdy jsou významné 
sochy umístěny na relativně domovní zástavbou sevře-
ných lokalitách (Josef Jungmann apod.). 

Zatím není přemístění sochy TGM v Holešově aktuální, 
ale možná by bylo vhodné zahájit mezi Holešováky diskusi 
na toto téma, do které by se měli zapojit i zkušení architekti.

Karel Bartošek

Léto - doba jako stvořená 
pro dovolenou, výlety…

Holešov –  Končí školní rok a začíná krásný 
čas prázdnin a  dovolených. Pro mnohé mladé 
lidi je to doba, kdy ukončili určitou etapu své-
ho života – povinnou školní docházku, vyučení 
v oboru, střední či vysokou školu.

Pro některé za to může být odměnou mo-
tocykl. Nádherný dárek, který přímo vybízí 
vyzkoušet, co že to vlastně umí, jakou rychlostí 
jede. Dříve pojem motocykl představovaly Pio-
nýr, „kozí dech“ dvaapůla. Zkoušelo se všemož-
ně, kde to šlo, hlavně na polňačkách, a o odřené 
lokty, kolena či boule nebyla nouze. Tímto jsme 
si získávali hluboký respekt k jízdě na „mašině“.

Pokročilá doba a vývoj techniky udělaly své 
a  rychlost motocyklu kolem 200 km/hod není 
nic nemožného. Krásný dárek (ten motocykl) 
nebo hrozná zbraň ? 

Každý jezdec by se měl řádně obeznámit 
s tím, co „pár“ koní pod sedlem umí, a nasedat 
s pokorou.

Je velice snadné „zatáhnout“ za plyn a uká-
zat světu, co stroj a jezdec dokážou. Ale jak říká 
staré pravidlo - Není to trakař, který zastaví, když 
pustíte řidítka.

Nedávno jsem byl účasten na pohřbu mla-
dého muže, který tragicky zahynul právě při 
jízdě na motorce. Tolik smutných tváří a vlhkých 
očí jsem dlouho neviděl a  už bych nikdy vidět 
nechtěl.

Vážení motorkáři, než nasednete do sedla 
svého stroje, mějte na paměti, že máte zodpo-
vědnost za sebe a že existují lidé – rodiče, sou-
rozenci, kamarádi..., kteří si přejí, abyste se vždy 
šťastně vrátili domů. V opačném případě vězte, 
že jim způsobíte obrovský smutek, který se jen 
stěží dá utišit a  bolestná jizva způsobena Vaší 
smrtí se nikdy nezahojí. 

Stále mám před sebou oči plné slz, které 
jsem viděl při odchodu z obřadní síně, které asi 
nikdy neoschnou. Přál bych Vám, abyste si tako-
vý obraz pevně vryly do paměti a před každou 
jízdou v hlavě promítli. Vždyť návrat do známých 
míst a k lidem, kteří Vám darovali život, vycho-
vali Vás a se kterými je Vám dobře, je velká ži-
votní odměna – pro dnešní účastníky silničního 
provozu obzvláště. 

Važte si jí.
Ing. František Fuit

ZPRÁVY  

V týdnu od 12. do 16. června se  
3. ročníky naší školy zúčastnily pobytu  
v přírodě pod Soláněm. Krásné a příjemné 
ubytování i výbornou kuchyni nám zajistil 
Hotel Čarták a o program se 2 dny starali 
vedoucí a instruktoři zapsaného spolku 
Skřítek. Počasí bylo celý týden nádherné  
a z celodenní túry do Velkých Karlovic 
jsme si kromě opálení a drobných suvený-
rů přinesli i poznání, jak hezky je v Besky-
dech. Po středeční diskotéce jsme zjistili, 
že nás tanec opravdu baví a ve čtvrtek se 
nenašel ani jeden strašpytel, který by po 
táboráku nezvládl stezku odvahy. Na ten-
to nevšední týden plný zážitků budeme 
všichni s radostí vzpomínat.

Helena Jandová
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Holešovští házenkáři zakončili svou úspěšnou sezónu
Holešov – Velkým společným festivalem házené 

zakončili v pátek 26. května 2017 na hřišti u amerického 
parku svou úspěšnou sezónu házenkáři TJ Holešov.  Se-
tkání hráčů a hráček mládežnických celků a mužů, rodin-
ných příslušníků, trenérů a vedení oddílu bylo pořádáno 
díky skvělému nápadu trenéra mužů Michala Hradila 
a  místopředsedy oddílu Petra Gahury (video z  akce na 
YouTube: TJ Holešov oddíl házené). 

Mnozí ze starších holešovských házenkářů si s nos-
talgií vzpomněli na léta strávená v  tomto překrásném, 
byť dnes opuštěném a  zapomenutém areálu a  kladli 
si vážnou otázku, zda by se vedení města, jako majitel 
sportoviště, nemělo vážně zabývat otázkou jeho re-
konstrukce, která by mohla od jara do podzimu sloužit 
sportovcům všech míčových sportů a  odlehčit tak pře-
plněné sportovní hale. Přibylo by tak po fotbalistech 
a  stolních tenistech další kvalitní sportoviště tentokrát 
i házenkářům, kteří si to jistě za svou hvězdnou historii, 
optimistickou současnost a za dva roky sta letům své re-
prezenatace města, zaslouží. 

Na asfaltovém hřišti se po dovednostních soutěžích 
postupně utkávali v zápasech jednotlivých celků nejmen-
ší házenkáři se svými rodiči a trenéry. O závěrečné utkání 
se postaraly celky dorostu a mužů, na němž byly k vidění, 
díky uvolněné atmsféře, velmi zdařilé, technické a nápadi-
té akce. Po sportovní části pátečního podvečera si všichni 
zúčastnění vychutnali připravené občerstvení, včetně ope-
čených špekáčků a samozřejmě na programu bylo i hodno-
cení uplynulé úspěšné sezóny, proto si je připomeňme: 

Mládežnické celky
Když jsme před třemi lety kompletně obnovili mlá-

dežnickou házenou v Holešově, tak jsme ani netušili, že 
budeme v tak krátké době patřit mezi špičku kraje. My-
šlenka a cíl na začátku byl jasný - pokud chceme vrátit 
házenou v Holešově tam, kam patří, musíme začít u nej-
menších dětí a každý rok stavy doplňovat. Jedině taková 
práce má z  dlouhodobého hlediska smysl. Tento cíl se 
nám daří plnit a  každou sezonu rozšiřujeme mládež-
nické kategorie o nová družstva, hráčky, hráče, trenéry 
a vedoucí. Nutno dodat, že práce se vyplácí, všechny nás 
to baví a výsledky se dostavují. 

Kategorie minižáků
Miniházená tedy oficiální „přípravka“ na žákovskou 

házenou se dělí dle ročníků na MINI A, B a C. Kategorii 
MINI C hrají děti narozené v  roce 2008 a  mladší, kate-
gorii MINI B ročníky 2007 a  kategorii MINI A  ročníky 
2006 (platnost pro sezonu 2016/2017). Starší ročníky 
jsou pak již v kategorii mladšího (2004-2005) a staršího 
žactva (2002-2003).  V  jarní části právě končící sezóny 
se do soutěží zapojilo celkem 7 mládežnických družstev, 
čtyři v kategorii mini a tři v žákovských. Hodnocení za-
čneme u  těch nejmenších, tedy kategorie mini. Kate-
gorie MINI mají jako jediné srovnatelnou, maximální 
a  nejlepší možnou péči z  pohledů délky trénování  
(3 roky) s nejlepšími družstvy v kraji. S více jak čtyřicít-
kou hráčů a hráček rozdělených do čtyř týmů pracují zku-
šení trenéři Martin Gahura, Martin Koplík, Jirka Konečný, 
Josef Buksa a Tomáš Procházka. V turnajích jarní části se 

všechna družstva MINI s téměř 100 % spolehlivostí do-
kázala pravidelně probojovat na stupně vítězů. Nejmenší 
miníci dokázali vyhrát turnaj v Kunovicích. V kategorii B 
jsme měli dvě družstva, která vždy dokázala obsadit na 
turnaji medailové umístění, navíc družstvo B1 nepoznalo 
v celé jarní soutěži hořkost porážky a vyhrálo všechny své 
turnaje včetně finálového! Družstvo MINI A si to nejlepší 
nechalo na finále, kde zopakovalo své nejlepší umístění, 
tedy druhé místo. Skromně se dá tedy říct, že v MINI pat-
říme mezi absolutní špičku v kraji. To potvrzují i výsledky 
z finálového turnaje festivalu Miniházené, který se konal 
3. 6. 2017 v mekce házené v Zubří. Medaile jsme brali ve 
všech kategoriích, MINI B zlato, MINI A a MINI C stříbro! 
Je to historicky nejlepší umístění.  

Navíc velkým příslibem je družstvo ročníku 2007 
s impozantní bilancí v jarní části 31 zápasů, 31 výher ne-
mělo v soutěži konkurenci! Jsem si jist, že u těchto dětí je 
to jen začátek, a pokud zůstanou ve stejné partě a s chutí 
a odhodláním, které mají i nadále, tak je téměř jisté, že 
do několika let uhrají velmi slušný výsledek v celorepub-
likové soutěži. 

Kategorie mladšího žactva
Soutěž mladších žáků ve Zlínském kraji byla rozděle-

na do dvou výkonnostních skupin - I a II. Zatímco na pod-
zim jsme měli zastoupení pouze ve slabší skupině „II“, pro 
jarní část jsme se rozhodli přihlásit vzhledem k velkému 
zájmu dětí dvě družstva – do každé ze skupin jedno. Cíl 
byl jediný, aby se starší děti lépe připravily na přechod do 
starší kategorie v silnější skupině a celkově, aby děti získa-
ly větší herní praxi ve větším počtu zápasů. Bohužel však 
starší děti nabídnutou šanci nevyužily, a tak obě kategorie 
odtáhli téměř stejní hráči, které jsme ve slabší skupině do-
plnili hráči a hráčkami z kategorie MINI. 

Výborného úspěchu dosáhli mladší žáci II, kteří doma 
nenašli přemožitele a s celkovou bilancí 9 zápasů, z toho  
6 vítězství obsadili krásné 4. místo. Trenérsky se o děti sta-
rali Vlastimil Zachara, Petr Gahura a Michal Kasaj.

Kategorie staršího žactva
Starší žáci nastupovali do jarní části sezóny v sesta-

vě Š. Málek, M. Horňák, T. Macura P. Vilímek, D. Bardo-
děj, S. Zbranek, V. Dočekal, D. Doležel, které doplňovali 
P. Chvátal a  Š. Pospíšil z  mladších žáků pod vedením  

M. Viznera. Družstvo se v sezóně hledalo, zejména pod-
zimní část nebyla dobrá, družstvo zbytečně plýtvalo 
energií místo toho, aby se soustředilo na hru. Jarní část 
byla z pohledu předváděné hry již o něčem jiném. Hrála 
se pohledná kombinační házená a minimálně do polo-
času se jednalo o vyrovnané zápasy i s nejlepšími týmy. 
Úzký kádr a možná slabší fyzická kondice dovolili obsa-
dit celkové 10. místo. Od příští sezóny postupuje většina 
hráčů starších žáků do kategorie mladšího dorostu, kde 
je doplní R. Vizner, D. Šín a na hostování přijdou z Bystři-
ce p. H. M. Strava, V. Navrátil a D. Měrka.

Celkově naše mládežnická mužstva odehrála v se-
zóně 2016/2017 více jak 200 utkání!

V roce 2017 se přiblížíme, pravděpodobně i dosáh-
neme počtu 100 dětí v holešovské mládežnické házené, 
což obnáší více než 400 tréninkových hodin ročně, 50 
mistrovských utkání, 40 turnajů minižáků, na nichž bude 
odehráno cca 160 utkání v každé části soutěže.  Dále se 
budeme účastnit šesti přípravných turnajů a  jednoho 
mezinárodního. Nově budeme mladší žáky a  vybrané 
minižáky v  srpnu připravovat na čtyřdenním „Sportov-
ním kempu Rusava 2017“.

Pokud hledáte pro své děti všestranné vyžití, ko-
lektiv a tým, kde jeden dýchá za druhého, házená je tou 
správnou volbou.

Celek mužů
Celek mužů obsadil ve druhé lize v právě dohrané 

sezóně sedmé místo, což podle hrajícího trenéra Micha-
la Hradila je splnění daného cíle, který si před soutěží 
nastolil. Kádr družstva se postupně mění a  doplňuje 
se o domácí odchovance a hráče z nižších soutěží okol-
ních celků, kteří se spojují ve kvalitní kolektiv. Postup-
né změny se projevily na zpevnění obrany, z čehož těží  
i  trojice vyrovnaných brankářů Tomáš Běčák, Daniel Ne-
zhyba a Marcel Cagášek, a rychlých přechodů do útoků. 
Nejlepším hráčem celé sezóny byl jednoznačně čtvrtý 
nejlepší střelec soutěže Robert Plšek, který jako bývalý 
extraligový hráč a  odchovanec zlínské házené je pro 
celek přínosem hráčským, ale i vzorem pro mladší spo-
luhráče. Z jeho skvělé hry a rozehrávky těžili nejvíce na 
druhé spojce Jan Šoustal, pivot Robert Buček, křídlo Jan 
Vaclach a v neposlední míře i hrající trenér Michal Hradil. 

 Libor Krejčí  a Petr Gahura
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Výsledky holešovských atletů jsou čím dál zářivější
Holešov – Měsíc květen je v  atletickém prostředí 

tradičně nabitý závody a ne jinak je tomu v  letošní se-
zoně. Během května se členové Atletiky Holešov různých 
věkových kategorií představili na více než deseti závo-
dech a mnoho z dosažených výkonů stálo rozhodně za 
to! Atletické přípravky závodily 16. 5. ve Valašském Me-
ziříčí. Pro tuto věkovou kategorii jsou závody především 
o sbírání zkušeností. Každá získaná medaile samozřejmě 
potěší (a  nebylo jich málo), ale úsměvy a  spokojenost 
všech zúčastněných jsou cennější než všechny medai-
le… O ty se perou na různých úrovních ti starší. V termí-
nu 26. až  28. 5. se v Olomouci konalo Mistrovství České 
republiky ve vícebojích. Díky své výkonnosti si start na 

této vrcholné akci vybojoval Jan Sedlář. Tři nové osob-
ní rekordy v  jednotlivých disciplínách pětiboje (60 m 
překážek, hod kriketovým míčkem, 60 m, skok daleký  
a  800 m) mu ve velmi těžké konkurenci zajistily vyni-
kající 5. místo. Na venkovním mistrovství ČR se jedná 
o  dosud nejlepší výsledek závodníka Atletiky Holešov. 
Následující víkend, v  neděli 4. 6., proběhlo ve Znojmě 
Mistrovství Moravy a  Slezska staršího žactva. Výpra-
va Atletiky Holešov sice nebyla příliš početná, čítala  
5 závodníků, zato byla nadmíru úspěšná. Dvě medaile 
– stříbrnou na 150 metrů a bronzovou na 300 metrů si 
vyběhal Pavel Mynařík, další bronz pak přidal ve vrhu 
koulí Lukáš Běčák. Ten přidal ještě těsné 4. místo v hodu 

kladivem. Další tři umístění byla finálová, tedy do 8. mís-
ta – Karolína Smýkalová v běhu na 200 metrů překážek 
a ve skoku dalekém a Jan Sedlář ve skoku dalekém (jako 
mladší žák!). (Výsledkově tak byla holešovská atletika 
úspěšnější než např. 21členná výprava tradičně silného 
klubu ze Zlína.)

Dosahovaná výkonnost zajistila dvěma závodníkům 
Atletiky Holešov – Pavlu Mynaříkovi a Janu Sedlářovi – 
start na největší sportovní akci v  ČR, Letní olympiádě 
dětí a mládeže, která se koná na konci června v Jihomo-
ravském kraji. Kluci by svými výkony měli patřit k opo-
rám krajského výběru.  

Jakub Hřib 

Memoriál Františka Gáby. Na své hrdiny nezapomínáme
Holešov –„Orelák“, 3. června 2017, půl deváté 

dopoledne, Lenka Karhanová, starostka orelské jednoty 
v Holešově, zahajuje turnaj v malé kopané, který pořádá 
spolu se spolkem KSK Všetuly jako připomenutí odkazu 
Františka Gáby.

A  kdo byl František Gába? Narodil se v  roce 1929. 
V útlém mládí obdržel vzácný dar pravého orelství,  který 
v něm povzbuzoval poválečný vzdělavatel Orla P. Vojtěch 
Rygál (holešovský kněz, který byl po únorovém komu-
nistickém puči v  roce 1948 zákeřně zastřelen na státní 
hranici). Co v mládí získal, splácel později v míře mno-
hem hojnější zejména v práci s mládeží. Když nedlouho 
po nacistickém zákazu Orla následoval zákaz komuni-
stický, br. Gába se nestáhl do pohodlného ústraní, ale 
pokračoval v obětavé práci s mládeží a aktivně působil 
v holešovské tělovýchově, zejména v oddílech  stolního 
tenisu a lehké atletiky. V roce 1968 nechyběl při pokusu 
o druhou obnovu Orla, kterou však brzy udusil Husákův 
normalizační režim. Po jeho doufejme definitivním pádu 
v  roce 1989 se s příkladným elánem zapojil do již třetí 
obnovy Orla. Organizoval celou řadu sportovních, kul-
turních a společenských akcí, např. Memoriál P. Vojtěcha 
Rygála ve stolním tenisu, lehkoatletické soutěže pro 
mládež a nejrůznější literární a kulturní pásma připomí-
nající komunisty dříve zapovězené české osobnosti.

Prací a aktivitou nabytý život naplnil vytrvalostí při 
obnově orelského areálu na Zlínské ulici v Holešově, kdy 
přes prvotní nedůvěru všech dokázal přesvědčit vedení 
města, aby předalo zaneřáděný pozemek Orlu, zajistil 

finanční prostředky na ústředí jednoty a  realizoval tak 
skvělý projekt, který je dodnes otevřený pro všechny, 
které spojuje láska ke sportu a duch orelské myšlenky.

Bratr František Gába zemřel 6. srpna 2006. Protože 
byl osobností, která po sobě zanechala tak obrovské dílo, 
jeho duch stále žije mezi námi. Jeho životní odkaz dává 
nám následovníkům sílu pokračovat v započaté a nikdy 
nekončící orelské práci.

Jak jinak uctít jeho památku než čestným sportov-
ním bojem. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů z Hole-
šova, Všetul, Přílep, Bystřice p. Hostýnem a  Kroměříže. 
Po bojích ve skupinách se střetli v semifinále FC Přílepy,  

Kanada, KSK Všetuly a Bianconeri Holešov, kdy po vyrov-
naných bojích se do finále probojovali Přílepy a Biaconeri 
Holešov, kteří se nakonec stali vítězi turnaje.

Život na „Gábově“ orelském areálu ukazuje, že úsilí 
jeho obnovitele nebylo marné. Tím, že je místem se-
tkávání lidí všech věkových skupin a   místem  čestných 
sportovních bojů, se plní jeho přání.

Bratře Františku, děkujeme.
S  využitím historických materiálů Ing. Františka 

Rafaji.
Pavel Karhan, 

sekretář jednoty
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PROBĚHLO

Víkend se sv. Janem Sarkanderem

Jen málo měst se může pyšnit tím, že jsou spojeny s některým svatým. Holešov mezi ně patří už od roku 1995, kdy byl svatořečen  bl. Jan Sarkander. Tomuto světci, který  nás působil 
jako farář v letech 1616-1620, je zasvěcen 6. květen. V minulých letech jsme si jej připomínali přednáškami, krásnou výstavou, a také poutí po místech, která jsou s ním spojena. Po 
ranní mši sv. se v sobotu u morového Mariánského sloupu shromáždilo asi 30 poutníků, kteří se po požehnání pana děkana P. Jerzyho Walczaka a pozdravu radního Zlínského kraje 
Miroslava Kašného vydali na sv. Hostýn. Relikviář nesli postupně kněží  holešovského děkanátu - P. Antonín Ptáček, P. Marek Výleta a P. Wojciech Zapiór. Počasí přálo, poutníci na 
Hostýn došli, a tak se možná z akce, kterou letos organizačně zajišťoval spolek Za zdravé a krásné Holešovsko a MKS Holešov, stane nová - obnovená tradice. V neděli jsme ve farním 
kostele slavili již tradiční pouť ke sv. Janu Sarkanderovi. Měli jsme vzácnou návštěvu - mši svatou sloužil generální vikář olomouckého arcibiskupství Mons. Josef Nuzík. Slavnost 
byla odpoledne zakončena svátostným požehnáním. MM

Zahájení cyklistické sezóny a žehnání cyklistům

Počasí si s námi letos hraje a dnů, které by lákaly k výletům, na jaře moc nebylo. 1. května od rána svítilo sluníčko a zvalo ven. V 9 hodin měli u kostela sraz majitelé kol, motokol, 
koloběžek a dalších přibližovadel. Sešlo se jich tu přes třicet - od seniorů až po ty, kteří ještě nechodí ani do školky. Byli zde ti, kteří používají kolo jako nezbytný dopravní prostředek,  
i ti, kteří jezdí jen rekreačně. „Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě za to, že nás provázíš svou pomocí. Ochraňuj všechny, kdo budou používat tato kola jako dopravní prostředky. Dej 
jim postřeh, rozvahu a ohleduplnost, a ti, kdo cestují, ať bezpečně dosáhnou svého cíle...“ těmito slovy žehnal pan děkan Walczak cyklisty i kola a popřál šťastné stovky najetých 
kilometrů a bezporuchovost kol. Nasedat a jedem! Skupinka s panem starostou Seifertem zamířila do Záhlinic, kde měli domluvenou prohlídku nedávno otevřeného pivovaru, další 
se vydali kolem zámku po cyklostezce směr Brusné a Rusava. Cyklisté vyzkoušeli jak jim to po zimní přestávce šlape a každý si krásný den užil podle svého.

MM
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ZPRÁVY  

Na závěr školního roku 2016/2017 si připomínáme 60. výročí otevření naší mateřské školy

Holešov – Původní historie naší mateřské školy se 
datuje k roku 1913. Tehdy byla mateřská škola umístěna 
na Novosadech, v  soukromém domě. Fungovala jako 
jednotřídní.

V průběhu let 1913 - 1956 se několikrát stěhovala.
Ve školním roce 1956 - 1957 byla slavnostně otevře-

na budova mateřské školy, která měla pouze dočasnou 
podobu, neboť byla postavena z dřevěných prefabrikátů, 
a původně sloužila jako „žňový útulek“.

V  této budově byly otevřeny tři třídy. Ředitelkou 
mateřské školy byla v  té době paní Emílie Potměšilová 
až do roku 1965, kdy se vedení mateřské školy ujímá 
paní Božena Malá.

V roce 1973 byla k této prozatímní budově přistavě-
na zděná, dvoupodlažní budova.

Zde byly otevřeny dvě třídy mateřské školy a jedno 
oddělení jeslí (oddělení jeslí zaniklo pravděpodobně 
v roce 1982).

V roce 1982 dochází ke změně ve vedení mateřské 
školy a ředitelkou se stává paní Jarmila Střelcová.

Od roku 1990 řídila Mateřskou školu Havlíčkova 
paní Jana Konečná.

K další změně došlo ve školním roce 1996 - 1997, kdy 
se do zděné části budovy přistěhovala Mateřská škola Dla-
žánky a v budově sídlila dvě ředitelství mateřských škol.

Ředitelkou Mateřské školy Dlažánky byla v té době 
paní Anna Bakalová.

V roce 1999 byly obě mateřské školy sloučeny v je-
den celek a vznikla tak - Mateřská škola Sluníčko Hole-
šov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž.

Další změnou - ve školním roce 2001 - 2002 bylo 
zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy ve Všetu-
lích. Od tohoto data škola fungovala jako šestitřídní a do 
funkce ředitelky mateřské školy byla jmenována paní 
Lenka Pacíková - Krčová.

Odloučené pracoviště bylo uzavřeno dne 30. 6. 2012 
- z důvodu poklesu počtu dětí.

Zásadní změnou byl přechod školy do právní sub-
jektivity od 1.1. 2003 a rozhodnutím Rady Města Holešo-
va bylo k mateřské škole připojeno odloučené pracoviště 
v Tučapech.

Tímto vznikla sedmitřídní mateřská škola, která 
svůj vzdělávací program zaměřila na uskutečňování 
všestranného rozvoje dítěte, doplňováním a  rozšiřová-
ním výchovy započaté v rodině.

Ve školním roce 2009 – 2010 bylo na základě roz-
hodnutí Rady města Holešova zřízeno další místo posky-
tování školských služeb – odloučené pracoviště Všetuly.

Pod názvem Mateřská škola Sluníčko Holešov pro-
vozuje poskytování vzdělávání dětem předškolního věku 
devítitřídní mateřská škola - největší v našem regionu.

Životní zkušenosti dítěte zprostředkováváme na zá-
kladě individuálních potřeb a zájmů, v přívětivém a ra-
dostném prostředí, s ohledem na tradice naší mateřské 
školy.

Všechny třídy jsou smíšené a  vzdělávání v  nich je 
uskutečňováno v  souladu s  Rámcovým programem 
předškolního vzdělávání.

Velký počet dětí s sebou nese i široké spektrum in-
dividuálních dovedností a zájmů jednotlivých dětí. Proto 

nabízíme na doplnění vzdělávacího programu kroužky 
hudební, výtvarné, jazykové.

Ve spolupráci s  rodičovskou veřejností pořádáme 
kulturní a  sportovní akce – návštěvy divadel, výstavy, 
výlety, školu v  přírodě, tématické vzdělávací programy 
a zábavné akce pro děti, které patří k tradicím naší ma-
teřské školy.

Snahou kolektivu pracovníků mateřské školy je i na-
dále zkvalitňovat vzdělávací činnosti pro děti, zajišťovat 
příjemné prostředí rodinného charakteru, aby byly spo-
kojené nejen děti, ale i jejich rodiče.

Poděkování patří spolupracovníkům, partnerům 
a vedení Města Holešova.

Program oslav 60. výročí bude probíhat ve dnech: 
26. 6. - 28. 6. 2017

26. 6. 2017 Otevření zahradní galerie - vystaveny 
budou práce dětí mateřské školy

27. 6. 2017 Výstava hraček aneb „S čím jsme si hráli 
dříve a nyní“  

28. 6. 2017 Zahradní slavnost ( Slavnostní rozlou-
čení s budoucími školáky, Zdravice dětí k výročí založení 
mateřské školy, skákací hrad a tradiční táborák)

Rádi s Vámi zavzpomínáme na uplynulá léta, jste 
srdečně zváni !

Lenka Krčová a kolektiv pracovníků 
Mateřské školy Sluníčko Holešov
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SPORT

Mistrovství republiky v Kickboxu

Přijmeme brigádníky 
pro stánkový prodej ovoce. 

Vhodné pro studenty, důchodce apod.
Odměna: 80 Kč/hod. + bonusy. 

Podrobné informace:  
775 666 229

SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum 

je v plném provozu!

www.thholesov.cz/sportrelax/ 
tel.: +420 573 398 434
 bazen@thholesov.cz

Holešov – 17. června se holešovští thaiboxeři zúčastnili mistrovství České republiky K1. V konečném výsledku vybojovali tři stříbrné (Jan Šopík, Štěpán Mik a Michaela Hlaváči-
ková) a jednu zlatou medaili (Simona Nováková). Holešov má tedy poprvé v historii juniorskou mistryni republiky v ringových plnokontaktních sportech.
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VÝROČÍ, TYMY

4. 7. 1972  Zemřel STRUHALA, Bohumil. Učitel, pracovník muzea a archívu v Holešově. Vydal „Sedmdesát let pěveckého spolku Podhoran v Holešově“, s Janem Schneeweisem 
studii „Hudba na Holešovsku“. Psal archivní a historické články do Podřevnicka a Hospodářských zpráv, zabýval se archeologií okresu. V r. 1941 bylo v Holešově ote-
vřeno Krajinské hanácko-valašské muzeum, které vedl. Pracoval na katalogizaci archivu v Holešově, který pomáhal zakládat. Od r. 1941 pověřen vedením archivu, v l. 
1947-57 byl správcem Okresního archivu v Holešově. Činný v numizmatice, vydal ve Zprávách Oblastního muzea v Gottwaldově stať „O ztraceném pokladu“, pořídil 
„Soupis nálezů mincí na Holešovsku, Kroměřížsku a Gottwaldovsku“, napsal práci „Domino. Moje činnost na mincovnictví Dálného Východu“. Činnost přednášková 
a organizační.  (*30. 5. 1903 v Holešově) – 45. výročí úmrtí

 
18. 7. 1897   Narozen JUNA, Zdeněk. Patřil k zakladatelům sklářské školy v Železném Brodě. Vyučoval umělecké zdobení dutého i plochého skla malbou a leptáním. Profesně se 

věnoval malířství, grafice, sklářství, loutkářské výpravě a malbě dekorací. Na budově bývalé holešovské spořitelny vytvořil kruhové okno s výtvarným motivem matky 
s dítětem a vkomponovaným znakem Holešova. (+23. 5. 1975 v Praze) – 120. výročí narození

22. 7. 1957   Zemřel ZAPLETAL, František. Odborný učitel a ředitel školy, v r. 1937 jmenován kronikářem města. Jeho kronika obsáhla léta 1932 až 1957. Spolu s dr. Ladislavem 
Hosákem zpracoval pro Vlastivědu moravskou část věnovanou holešovskému okresu (Vlastivěda střední a severní Moravy. Díl II.). Jako okresní konzervátor Státní 
památkové péče si všímal historicky významných holešovských památek a popularizoval je ve svých přednáškách. Psal o židovské komunitě, např. „Z historie hole-
šovských židů“. (*18. 3. 1896 v Pravčicich) – 60. výročí úmrtí

28. 7. 1902  Narozen OTTO, Karel, PhDr., středoškolský profesor, historik a konzervátor pro památkovou péči. Články z oblasti historie a vlastivědy (Průběh voleb na Holešovsku 
v revolučním roce 1848) uveřejňoval v časopisech Kravařsko, Podřevnicko a Černá země.  Autor knižní publikace „Josef Mánes ve Slezsku“.  (+26. 11. 1963 v Novém 
Jičíně) – 115. výročí narození

29. 7. 1997 Zemřel VÉMOLA, Antonín, Ing., zabýval se dějinami průmyslu v Holešově. Publikace „Historie průmyslu v Holešově“, monografie „RNDr. Rudolf Plajner“. Jako rukopisy 
(uloženy v Městské knihovně v Holešově) zpracoval témata „Junák v okupaci. Díl I. Oběti života“, „100 let cukrovaru Všetuly 1882-1982“.  (*18. 8. 1919 v Holešově) – 
20. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ČERVENEC

TYMY
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem 
tělocvičny: objednávky na tělocvičnu lze využít dle před-
chozí telefonní domluvy minimálně den předem, objed-
návky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ČERVEN
21. 6. Objímací den – akce PDM v ulicích města Holešova
21. 6. Olympijský běh – v  18.00 v  zámecké zahradě, 
startovné – 50,- Kč dospělí, možnost zakoupení trička 
za cca 100,- Kč, možno přihlásit se na stránkách www.
olympijskybeh.cz nebo v SVČ - TYMY
16:30-16:50 Registrace Dětského závodu na 100 m
17:00 Start Dětského závodu na 100 m
16:30-17:20 Registrace Dětského závodu 1 km
17:30 Start Dětského závodu na 1 km
16:30-17:40 Registrace závodu na 5 km
18:00 Začátek závodu na 5 km
30. 6. Dárek za vysvědčení  - přijďte ukázat své vysvědče-
ní, čeká vás malá odměna
30. 6. Hurá prázdniny – od 16.00 na zahradě TYMY, čeká 
vás skákací hrad, táborák …, přijďte se společně rozlou-
čit se školním rokem a naladit se na prázdniny
OD 20. 6. 2017 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018, bližší informace v kanceláři TYMY

ČERVENEC
Výlety:
3. 7. Hostýn, 10. 7. Kroměříž, 13. 7. Luhačovice, 17. 7. 
Rožnov p. R. – Valašská dědina, 20. 7. Lešná

Bližší informace v kanceláři SVČ – TYMY 
a www.tymycentrum.cz

ZÁŘÍ
3. 9. Loučení s  prázdninami – od 15.00 na koupališti 
v zámku

LÉTO S TYMY 2017
POBYTOVÉ TÁBORY
2. 7. – 8. 7. Podhradní Lhota – Indiánské léto, Léto s tan-
cem (2.190,-) 
24. 7. – 28. 7. Keramický ateliér v  přírodě na Trojáku 
(2.500,-)
14. 8. – 18. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem do Bes-
kyd (2.790), Výtvarné dobrodrůžo s Bárou (2.890,-) Léto 
na koni (3.200,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.990,- bez 
dopravy + 2.200,- lektorné ) s Jitkou Králíkovou, Taneční 
léto s Olou (2.790,-), Přírodovědné bádání (2.790,-), Tá-
borové letní deskohraní (2.790,-), Dobrodružství Indiana 
Jonese (2.790,-), Letní jazykový kemp (3.200,-)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
3. 7., 4. 7. a  7. 7. Malí výletníci – výlety na zajímavá 
místa (850,-)
10. 7. – 14. 7. Mladý přírodovědec (1.290,-)
17. 7. – 21. 7. Tanečně sportovní tábor v  Sazovicích 
(2.100,-), 
Pestrá paleta (1.290,-), Z pohádky do pohádky (1.490,-)
24. 7. – 28. 7. Prázdninová škola tance (1.290,-), Su-
per prázdniny I. v  klubovně ve Smetanových sadech 
(1.290,-)

31. 7. – 4. 8. Super prázdniny II. v klubovně ve Smetan. 
sadech (1.290,-)
Letní kouzelnická škola (1.290,-), Škola malých kaskadé-
rů (1.490,-)
7. 8. – 11. 8. Sporťák s  IN-LINE bruslením v  TYMY 
(1.690,-), Letní jazykový kemp (1.690,-)
14. 8. – 18. 8. Tábornická abeceda (1.290,-)
21. 8. – 25. 8. Sport camp (1.490,-), Sportovní + IN-LINE 
brusle v  Sazovicích (2.300,-), Roztančené léto (1.290), 
Pohádkové prázdniny (1.490,-)
28. 8. – 1. 9. Za zvířátky kolem světa (1.290,-) 
25. 8. – 3. 9. Ozdravný pobyt Chorvatsko – Igrane, 
Makarská riviéra
Cena: 5.960,- Kč /os. (zahrnuje dopravu, ubytování, 
pobytovou taxu, povlečení, delegátské služby, pojištění 
proti úpadku, program pro děti), dítě do 3 let pouze do-
prava 2.400,- Kč.
Možnost polopenze (2.270,- dospělý, 1.700,- dítě do 
12ti let) nebo jen večeře (1.700,- dospělý, 1.320,- dítě 
do 12ti let) Možnosti i vlastního vaření – v apartmánu 
je kuchyňka 
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 spolu-
práci a přejeme krásné prázdniny plné zážitků.

Pracovníci  SVČ – TYMY
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O víkendu 17. – 18. června se holešovské mažo-
retky úspěšně rozloučily s letošním maratonem soutěží 
v rámci Národního šampinátu Svazu mažoretek a twir-
lingu NBTA ČR. Na lázeňské kolonádě v Poděbradech 
se tradičně konalo Mistrovství České republiky skupin 
klasické mažoretky. Na tuto soutěž se skupina Lentilky 
nominovala v Otrokovicích 27. května díky zisku 2.místa 
a titulu Vicemistra Moravy a Slezska. Ve velké konkurenci 
jedenácti postupujících souborů z Čech a Moravy v ka-
tegorii děti mladší získala holešovská děvčata 3. místo 
v disciplíně pochodové defilé a 2. místo s pódiovou for-
mací „Rock Girls“. V celkovém součtu to bylo nádherné 
3. místo, titul II. Vicemistr ČR a na krku se našim šikul-
kám pyšně třpytila bronzová medaile. Součástí tohoto 
republikového klání byla i soutěž Mini Miss mažoretky, 
do které byla vybrána Denisa Zdráhalová a předvedla 
porotě i divákům nejen umění s hůlkou, ale i svůj krásný 
půvab a energii.

Arabelky soutěžily už o týden dříve - v sobotu  
10. června v Mohelnici. Zde probíhalo taktéž Mistrovství 
ČR, a to pro disciplíny, které lze nominovat na evropský 
šampionát. V disciplíně Parade Corps předvedly cho-
reografii „Orient“ a získaly za ni 1. místo a také postup 
na Mistrovství Evropy, které proběhne začátkem října  
v Nizozemsku.

Holešovská děvčata bodovala už i 20. a 21. května 
na Mistrovství ČR v disciplínách sólo a duo v Ronově nad 

Krásná tečka za Národním šampionátem mažoretek
Doubravou. Lenka Smýkalová získala 4. místo za sólo  
s hůlkou a rekvizitami. V duu klasická mažoretka dosáh-
ly Kateřina Lysková a Kateřina Zelinková na bronzovou 
příčku a staly se II. Vicemistry ČR.

Za těmito krásnými výsledky je ukrytá pečlivá pří-
prava, píle, nadšení všech mažoretek i trenérek a hlavně 
silná podpora a ochota rodičů – ti všichni si zaslouží vel-
ké poděkování. Velkou zásluhu na úspěchu holešovských 

mažoretek mají především choreografky a trenérky 
Barbora Maťová, Nikola Zlámalová a asistentky trenérek 
z řad Arabelek. Součástí našeho týmu je i Hana Galatíko-
vá, která zajišťuje skvělý fotoreport ze všech akcí a Eliška 
Doleželová – naše pravá ruka při zařizování záležitostí 
pro chod spolku. Velký dík patří také městu Holešov, 
Zlínskému kraji, Nadaci Synot a dalším sponzorům, je-
jichž finanční pomoc je pro nás nesmírně důležitá.
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

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

v Popůvkách u Kojetína hledáme schopné a manuálně 

zručné stolaře pro výrobu interiérového nábytku a dveří. 

Požadujeme:

•	 vyučení v oboru

•	 3 roky praxe

•	 spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost 

•	 manuální zručnost

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

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

VYNIKAJÍCÍ

PLATOVÉ

PODMÍNKY

Bikemaraton Drásal 
České spořitelny

Holešov - zámecký park 1. 7. 2017
9:00 – 12:00  
DĚTSKÉ 
ZÁVODY

5:30, 7:45, 11:30, 11:55  
START MTB ZÁVODŮ 
NA 177, 117, 55, 31 KM

FORCE OBR DRÁSAL (177 KM) 
1. Mistrovství ČR v ultramaratonu

   TRASA A 117 KM
   Maraton UCI C3

13:00  
POHODOVÁ 
RODINNÁ 
FITNESS JÍZDA
 

VE SPOLUPRÁCI S KOLO PRO ŽIVOT, Z.S.

Celodenní doprovodný program, 
atrakce a soutěže pro děti, kvalitní 
občerstvení, bohatá tombola.

www.holesov.cz


