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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Již brzy začne stavba kruhové křižovatky
Turistická sezóna zahájena

Pohádkový zámek zahájil sezonu
Pohádkový zámek Holešov navštívilo 1600 lidí. Velmi úspěšně jsme tak zahájili
sezonu 2018 a doufáme, že se lidem u nás líbilo. V rámci programu mohli malí i velcí
návštěvníci projít všemi prostorami přízemí a prvního patra zámku, se svými dětmi putovat po stanovištích, plnit úkoly a užívat si krásnou dubnovou sobotu. Děti za odměnu
čekaly zámecké diplomy, na nádvoří občerstvení a samozřejmě spousta pohádkových
bytostí, které si s nimi hrály. Ve Velkém sále byl klaun a těšil se obrovskému zájmu
i potlesku.
Tým MKS Holešov děkuje všem, kteří podpořili jeho snahu, a přišli! Moc si podpory
svých příznivců vážíme a v sezoně 2018 se na vás těšíme!
Text i foto: Dana Podhajská
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ÚVODNÍK STAROSTY

Město mění různými investicemi každoročně svou tvář
Vážení spoluobčané,
s velikonočními svátky a příchodem jara jsme vstoupili do další investiční sezony a realizace velkých dopravních staveb. Letošní Velikonoce, respektive Boží hod
velikonoční, připadl na 1. dubna a stejně jako není pro
naši křesťanskou kulturu aprílem odkaz a smysl těchto
velmi významných svátků, nejsou aprílem velké investice v Palackého ulici. Ale rozhodně nechci porovnávat
neporovnatelné, jen je dobré si připomenout, že je třeba
k řadě věcí přistupovat s pokorou, porozuměním, trpělivostí
a pochopením.
Proto si hned v úvodu dovolím poděkovat všem občanům města, cestujícím využívajícím autobusovou a vlakovou
dopravu i motoristům a chodcům. Stavba terminálu a připravované vybudování kruhové křižovatky u gymnázia právě
naši trpělivost a nervy vyzkouší. Ale jistě vše zvládneme ku
prospěchu našeho města a regionu i zkvalitnění služeb.
DVĚ VELKÉ INVESTICE V PALACKÉHO ULICI
O budování dopravního terminálu a obnově autobusového nádraží v Holešově bylo v posledních týdnech
napsáno a řečeno mnoho, tak asi není třeba se ke stavbě
opět vracet. Můžeme zatím konstatovat, že práce probíhají dle harmonogramu a problémy, které se již objevily, se zatím daří s hlavním dodavatelem - společností
Strabag - řešit. Je třeba opět připomenout, že současné
autobusové zastávky jsou provizorní a v jejich okolí nelze vytvořit z důvodu nedostatečného místa kvalitnější
zázemí pro cestující. Je tedy třeba především dbát na
bezpečnost.
Druhou stavbou, která je před zahájením, je vybudování nové kruhové křižovatky u Gymnázia L. Jaroše.
Na stavbě se budou podílet dva hlavní investoři – město
Holešov a ředitelství silnic Zlínského kraje. Byly zahájena výběrová řízení na dodavatele stavby a předpokládáme, že by měla být stavba zahájena kolem poloviny
května. Přesný termín bude zveřejněn jako i související
harmonogramy stavby po dohodě s dodavatelem prací.
Součástí stavby je naplánována také oprava vodovodu,
na níž se bude spolupodílet společnost VaK.
A protože se stavbou nové křižovatky souvisí i přemístění sochy zakladatele a prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka, je připravena i obnova parku
v Masarykově ulici. Také na dodavatele jeho revitalizace a úpravy bylo vypsáno výběrové řízení a stavba poté
bude moci být zahájena a socha důstojně přemístěna
i se stávajícím soklem.
Dopravní situaci v Holešově a nyní i v Količíně komplikuje uzavření komunikace přes Rymice a její celková
oprava mostu přes místní potok. Ale na druhou stranu
můžeme uvést a upozornit motoristy, že nový měřič
rychlosti již Městská policie začíná po proškolení využívat a problémová místa budou často monitorována.
Nehledě na to, že se jedná o moderní zařízení, které
dokumentuje nejen rychlost vozidla, ale i jeho dojezd
k hlídce apod.

DALŠÍ „DROBNĚJŠÍ“ INVESTICE
Již byla „vysoutěžena“ obnova mostu do zámku.
Práce provede společnost RAPOS a budou zahájeny tak,
aby se při stavebních pracích zbytečně nerušili hnízdící
vrápenci (netopýři) a také ve vztahu k velkým kulturním
a společenským akcím. Ale i tato stavba se významněji
dotkne dopravy kolem zámku a především zkomplikuje
přístup do zámku pro návštěvníky výstav a kulturních
pořadů a také svatebních i dalších obřadů. Bude-li třeba přední vstup do zámku zcela uzavřít – při některých
etapách opravy konstrukcí – bude opět veden vstup
i příjezd přes zahradu.
Oprava další komunikace a vybudování parkovišť na sídlišti U Letiště je již v konečné fázi a začne
se připravovat další etapa obnovy tohoto důležitého
holešovského sídliště tak, aby se v dalších letech celá
lokalita revitalizovala i s doplnění parkovacích míst
a řešením dopravy.
Dokončuje se také oprava ulice 6. května úpravou zeleně, několika drobnými úpravami dlažby apod.
Naopak přibližně ve své polovině je vybudování nové
komunikace v ulici Bezručova (za bývalou cihelnou Pokorný), byly vyspraveny některé účelové komunikace
k zahrádkám apod. vyfrézovaným materiálem z autobusového nádraží (Všetuly, Dobrotice i Holešov) a další
se připravují tak, aby město alespoň částečně vyhovělo
lidem využívajícím polní cesty a umožnilo jejich přijatelnou průjezdnost.
Zahájena bude i oprava domů s pečovatelskou
službou – DPS na Novosadech budou opraveny balkóny
a v ul. Havlíčkova vybudován nový výtah.
DALŠÍ OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
V letošním roce je skutečně mnoho významných
výročí a v jarním období si můžeme připomenout rok
1938, tehdy se 11. února do nově postavených kasáren
nastěhovala vojenská posádka, 7. března byli prezident
Dr. E. Beneš a předseda vlády Dr. M. Hodža jmenováni
čestnými občany města, 1. května byly velké manifestace jako jednotný projev vůle národa na náměstí pod
heslem „Vše pro národ a armádu“ a 21. května náhle
odjela místní vojenská posádka na hranice. V roce 1948
na jaře vznikaly i u nás nechvalně známé akční výbory
a o dvacet let později euforie z uvolnění a nástup "Pražského jara".
Zajímavé pro naše město je to, že v roce 1958 –
1. května – otevřel nový sportovní stadion v zámecké
zahradě významný olympionik a běžec Emil Zátopek.
A tento stadion, který má již 60 let, se snad letos dočká
celkové opravy a přebudování v moderní atletický areál.
Město a sdružení Atletika Holešov (nositel dotace) jen
nyní čekají na konečné rozhodnutí o přidělení dotace.
Stavba je naprojektována a je vybrán dodavatel, a tak
po rozhodnutí ministerstva školství bude moci být zahájena.

K tomu je třeba podotknout, že TJ Sokol Holešov
dotaci z tohoto programu již obdržel a v měsíci květnu
bude zahájena oprava sokolovny (výměna oken, vnitřního vybavení apod.). Na opravu sokolovny zastupitelstvo města přispělo a na opravu stadionu Míru jsou také
finanční prostředky v rozpočtu připraveny.
DNY MĚSTA A TOPOĽČIANKY
Tradičně počátkem května pořádá Holešov Dny
města, které mají dokumentovat a prezentovat naše
město a také naše partnery. Holešov má partnerská
města na Slovensku, v Polsku a Chorvatsku a také v Rakousku. S tím jedním, které spolupracuje s Holešovem
již 45 let díky aktivní a hodnotné spolupráci hasičských
sborů, podepíše město oficiální spolupráci. Ono je to
i symbolické, obec Topoľčianky proslavil nejen její velký státní hřebčín nebo významné slovenské vinařské
závody či rezervace zubrů, ale také zámek, respektive
Masarykovo letní slovenské sídlo. Ostatně návštěva toho
města a kouzelného kraje s mnoha památkami a milými
lidmi stojí za návštěvu.
PODĚKOVÁNÍ
Holešovu se dlouhodobě daří získávat různá ocenění a počátkem letošního roku opět uspěl v rámci soutěže realizace programu regenerace na opravu památek
a stal se opět Historickým sídlem Zlínského kraje. Celostátní vyhlášení soutěže proběhlo až po uzávěrce tohoto
vydání (17. 4. na Pražském hradě). Holešov se umístil na
druhém místě ve srovnávací anketě týdeníku Ekonom
Město pro byznys Zlínského kraje (za Zlínem a před Otrokovicemi). Důvodem mj. je nízká nezaměstnanost (tj.
i využívání VPP a veřejné služby), nízká daň z nemovitostí, přístup státní správy (živnostenský odbor MěÚ),
hodnocení podnikateli apod.
Proto si dovolím poděkovat všem, kteří vytvářejí
dobré klima ve městě, prezentují památky a pomáhají druhým. A to platí i v souvislosti s nedávnou akcí
Ukliďme Česko, do které se tradičně zapojili hasiči
a skauti - Rusava, sdružení Proud a SVČ TyMY – Americký
park, pracovníci společnosti Nestlé Česko, závodu Sfinx
– zámecký park a další.

Moc hezké jarní období, užijte si, vážení Holešováci,
sluníčka a probouzející přírodu i sváteční dny počátkem
května. A ještě si připomeňme jeden odkaz Velikonoc.
Na Zelený čtvrtek kněží omývají lidem nohy, podobně
jako to udělal Ježíš Kristus apoštolům. Z toho vyplývá to
známé, „kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,
bude povýšen“. To platí především pro ty, co se pohybují
ve veřejném životě nebo se chtějí dostat do vedení různých
institucí a orgánů.

Rudolf Seifert
starosta
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Město realizuje nabíjecí stanice pro kola, mobily i elektromobily
Holešov – V rámci snahy o zatraktivnění turistické
nabídky a služeb pro občany města Holešova zahájila
radnice postupné osazování nabíjecích stanic pro mobilní
telefony, elektrokola a také pro elektromobily. První nabíjecí stanice pro kola a „mobily“ ve městě je právě spuštěna v průchodu do zámku (vlevo za vchodem do MP).
Stanice je vyrobena místními firmami a řemeslníky: Tělo stanice vyrobilo podle návrhu Ing. St. Julíčka
a oddělení investic města Holešova Zámečnictví Zavadil, elektrickou část dodaly Technické služby, zástupce
pan Minařík, a montáž pak provedla firma RAPOS. Tato

stanice obsahuje dvě zásuvky pro dobíjení elektrokol
(220 V) a dvě zásuvky USB – dobíjení mob. telefonů.).
další stanice se připravují např. do parku v Masarykově
ulici, před MěÚ nebo na náměstí. Před zámkem by měla
být také postavena stanice pro nabíjení elektromobilů,
ale toto zařízení je mnohem složitější, především ve vztahu k napojení na el. síť a zajištění úhrady za dobíjení. To
bude vyřešeno do letní sezóny. Využití stanic, které jsou
určeny pro dobíjení elektrokol a telefonů, je bezplatné.
Rudolf Seifert

Letní brigády pořádá město i v letošním létě
Holešov – Rozpočet města počítá i pro letošní rok
s pořádáním letních brigád pro studenty. Určená částka
je ve výši půl milionu korun a umožní zaměstnání kolem
sto deseti studentů.
Brigády jsou určeny pro žáky nebo studenty
od patnácti let věku (15 až 26 let), mají ukončenu základní školní docházku a pouze pro ty, jenž mají trvalé
bydliště v Holešově nebo místních částech - Dobrotice,
Količín, Tučapy a Žopy.

Letní brigády budou probíhat na podobných místech jako v minulých letech v době letních prázdnin –
jedná s především a zámeckou zahradu, základní školy
a další školská zařízení, při úklidu města a místních částí.
Jsou naplánovány na čtyři turnusy vždy po dvou týdnech
– 2. 7. až 13. 7., 16. 7. až 27. 7., 30. 7. až 10. 8. a 13. 8.
až 24. 8. 2018. Mzda bude v hodnotě oficiální minimální
mzdy, tj. 74 Kč na hodinu a denní pracovní doba je 6 hodin. Začínat se tedy bude první týden v červenci.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášky k brigádám budou přebírány pracovníky Městského úřadu, odboru tajemníka
- Ing. Marie Krajcarová, tel.: 573 521 254, marie.krajcarova holesov.cz - od středy 2. května od 8 hodin. Přihlášky před tímto datem nebudou přijaty. Více informací se
zájemci dozvědí od uvedené pracovnice MěÚ Holešov,
Masarykova ulice (2. patro vpravo).
Rudolf Seifert

Stanovisko starostů obcí Kromeřížska k situaci ve zdravotnictví Zlínského kraje
Starostové obcí a měst ve správním obvodu Kroměříže jakožto obce s rozšířenou působností a starostové
měst Holešov a Bystřice pod Hostýnem (dále jen starostové Kroměřížska) žádají Zastupitelstvo Zlínského kraje
o zachování lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a.s.,
ve stávajícím rozsahu pro všechny občany kroměřížského regionu. Starostové Kroměřížska a občané kroměřížského regionu jsou znepokojeni přístupem Zlínského
kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji.
Příprava klíčových dokumentů a avizované přijetí
zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a spoluodpovědnosti samospráv dotčených regionů je v otázkách,
které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá. Starostové Kroměřížska konstatují, že spektrum odborností
poskytujících zdravotní péči v Kroměřížské nemocnici,
a.s., včetně stávající lůžkové péče, odpovídá dlouhodobým potřebám kroměřížského regionu.
Starostové Kroměřížska považují za alarmující
situaci nedostatku praktických lékařů a stomatologů
v regionu a nabádají Zlínský kraj v prvé řadě k řešení
problematiky regionální dostupnosti praktických lékařů
a stomatologů v krátkodobém a střednědobém horizontu. Jsou toho názoru, že představy uvedené materiálu
„Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským
krajem pro období 2018 – 2020“ na jednání zastupitelstva Zlínského kraje dne 5. 2. 2018 o tzv. centralizaci
specializované péče vedoucí k omezení či ukončení činnosti oddělení s mimořádně dobrou pověstí v Kroměřížské nemocnici, a.s., jsou cestou ke zhoršení dostupnosti
zdravotní péče v kroměřížském regionu. Materiál neodpovídá na řadu základních otázek provozního charakteru. Není znám ani reálný ekonomický dopad přípravných
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rozhodnutí a faktická přidaná hodnota zásadní změny
systému oproti stávajícímu stavu. Centralizace běžné
specializované péče a její odsun mimo okresní nemocnice jde na úkor kvality, bezpečnosti a dostupnosti péče
a bude mít vážné dopady pro fungování celého systému
zdravotní péče.
Starostové Kroměřížska konstatují, že navržené
změny by měly zásadní negativní dopad na ekonomickou a provozní životaschopnost Kroměřížské nemocnice, a.s., poskytující základní zdravotní péči občanům
Kroměřížska a vedly by ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Závěry v navržené podobě činí z Kroměřížské nemocnice, a.s., zdravotnické zařízení neposkytující
dlouhodobou perspektivu ani z hlediska personálního
zajištění a podvazuje tak její další rozvoj. Takový vývoj
považují starostové za škodlivý. Dále se domnívají, že
představa o přesouvání personálu mezi zdravotnickými
zařízeními je zcela v rozporu s proklamovaným zvýšením
bezpečnosti pacientů i zdravotníků a stejné pochybnosti
panují i v otázce společného lůžkového fondu.
Starostové Kroměřížska žádají zastupitele Zlínského kraje, aby zásadním změnám ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje předcházela podobná odborná
debata za účasti zástupců dotčených obcí.
Toto stanovisko bylo přijato na mimořádném setkání starostů obcí a měst ve správním obvodu Kroměříže,
jakožto obce s rozšířenou působností a starostů měst
Holešov a Bystřice pod Hostýnem svolaném do Kroměříže dne 15. 3. 2018 starostou města Kroměříže Mgr.
Jaroslavem Němcem.
Petice na podporu zachování stávajícího rozsahu
lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a.s.

Část textu petice: My, níže podepsaní občané, jsme
silně znepokojeni děním kolem „nové koncepce“ nemocnic ve Zlínském kraji, která má podstatně ovlivnit
poskytování péče v Kroměřížské nemocnici a.s. Vážíme si
toho, že máme v Kroměříži zajištěnu komplexní a dobře
dostupnou zdravotní péči pro asi 110 000 obyvatel Kroměřížska. Naši předkové vybudovali nemocnici před více
než 100 lety, mnozí z nás se zde narodili, přicházejí zde
na svět další a další generace. Zde se s důvěrou obracíme
na zdravotníky ve chvílích těžkých i nejtěžších.
Nechápeme důvody, které by měly vést k omezení
rozsahu péče v Kroměřížské nemocnici, obzvláště v situaci, kdy je poslední čtyři roky ekonomicky a personálně
stabilizovaná. Žádáme zodpovědné zastupitele Zlínského kraje, aby nepřipustili ukvapené rozhodnutí o nové
koncepci nemocnic. Apelujeme, aby vzali na vědomí požadavek starostů obcí Kroměřížska v dopise, adresovaném krajským zastupitelům, kterým žádají, aby zásadním změnám ve zdravotnických zařízeních Zlínského
kraje, předcházela podrobná odborná diskuze za účasti
zástupců dotčených obcí.
Žádáme, aby všechny větší organizační změny
v provozu, jako je rušení, přesuny a slučování oddělení,
změny rozsahu a místa poskytování pohotovostních služeb, byly činěny až po projednání a schválení v krajském
zastupitelstvu, a s vědomím a schválením samospráv
dotčeného regionu. Žádáme, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje petici projednalo na svém nejbližším zasedání.
Petiční archy jsou umístěny v prostorách městské
knihovny v Holešově (nám. Dr. E. Beneše) a v Městském
informačním centru – zámek Holešov.
Rudolf Seifert

www.holesov.cz
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Město pro byznys - Holešov se umístil na druhé příčce
Celkové pořadí
1. Zlín
2. Holešov
3. Otrokovice
4. Kroměříž
5. Rožnov pod Radhoštěm
6. Uherské Hradiště
7. Vizovice
8. Valašské Meziříčí
9. Luhačovice
10. Bystřice pod Hostýnem
11. Vsetín
12. Valašské Klobouky
13. Uherský Brod

Město Holešov opět bodovalo ve srovnávacím výzkumu s názvem Město pro byznys. Z celkových 13 hodnocených měst Zlínského kraje se Holešov umístil na 2. příčce
hned za krajským městem Zlín. Třetí pozici pak obsadily Otrokovice. Výzkum hodnotí města vždy dle několika kritérií.
Šlo například o vzdálenost k dálnici, nezaměstnanost nebo
přírůstek obyvatel. Přírůstek obyvatel je v Holešově druhý
nejvyšší v kraji, ve městě je také nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost. V přístupu veřejné správy se Holešov může
pyšnit nízkým koeficientem daně z nemovitosti a cenu vodného a stočného má město vůbec na nejnižší úrovni.
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice letos již
podesáté. Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna
města a obce s rozšířenou působností v České republice.
Hana Helsnerová

Upozornění občanům - řidičské průkazy
Již v minulém vydání měsíčníku Holešovsko jsme informovali občany – řidiče, že dne 26. 4. 2018 bude
pracoviště úseku řidičských průkazů z technických důvodů uzavřeno, proto bude vhodné vyřizování záležitostí
spojených s agendou registru řidičů naplánovat na našem úřadě mimo tento den.
V souvislosti s novou legislativou na úseku řidičských průkazů, platnou od 1. července 2018 dále upozorňujeme, že bude třeba provést technické zabezpečení tohoto úseku. Z tohoto důvodu již nebude možné od
1. 5. – 30. 6. 2018 na našem úřadě pořizovat fotografie na řidičské průkazy. Všichni žadatelé o nový řidičský
průkaz si proto musí ve výše uvedeném období přinést s sebou 1 fotografii, která svým provedením odpovídá
požadavkům zákona o občanských průkazech a současné podobě žadatele.

Holešovský web nabízí
nové možnosti
Nově naleznete přehled významných Holešováků:
https://www.holesov.cz/osobnosti. Zobrazit si můžete
osobnosti s čestným občanstvím a filtrovat podle oborů
jejich působnosti. Přehled je nadále doplňován. Stejně tak
je doplňována online databáze podnikatelských subjektů
převážně působících v Holešově a jeho místních částech.
Zájemci o bezplatné zařazení do databáze mohou vyplnit
formulář na odkazu https://www.holesov.cz/podnikatele.

Byla zahájena rekonstrukce silnice v Rymicích
Na začátku dubna začala plánovaná rekonstrukce
hlavní silnice v obci Rymice od počátku po konec zastavěného území, spočívající v odstranění vrchní asfaltové
vrstvy, výměně a doplnění podkladních vrstev, výměně
obrubníků. Součástí stavby je také úprava trasy a výměna kanalizace v úseku od mostu na Rymickém potoku po
kanalizační šachtu před domem č. p. 70. Stavební práce
budou probíhat ve 2 etapách.
1. Od 3. 4. 2018 do 31. 8. 2018 se bude pracovat na
úseku od zastávky „Rymice-Přerovská“ po konec obce

směrem na Holešov. Nejdříve byly zahájeny práce na výměně mostní konstrukce, postupně se práce rozšiří i na
ostatní části tohoto úseku. Doprava je v tomto úseku zcela uzavřena jak ze strany od zastávky „Rymice-Přerovská“,
tak i ve Všetulích před odbočkou od nově zrekonstruované
komunikace „6. května“. Objízdná trasa pro vozidla do 6
tun a autobusy vede přes Količín. Vozidla nad 6 tun musí
využít trasu přes Hulín, Břest, Němčice. V době úplné
uzavírky od 3. 4. do 31. 8. 2018 nebudou autobusy vůbec
zastavovat na zastávce „Rymice-Přerovská“. Všechny au-

tobusové linky nyní zastavují pouze na zastávce u kostela
„Náves“ a jezdí přes Količín. U některých spojů tak může
dojít k prodloužení jízdní doby o cca 5 minut.
2. Od 1. 9. do 31. 10. 2018 budou práce probíhat
od zastávky „Rymice-Přerovská“ po konec obce směrem
na Přerov. Práce budou probíhat už za plného provozu,
doprava bude řízena pomocí semaforů. Autobusy v tuto
dobu už budou jezdit po svých obvyklých trasách a budou
zastavovat na obou rymických zastávkách.

Největší památky města synagoga a zámek jsou od dubna veřejnosti otevřené
Šachova synagoga je celý duben otevřená vždy v sobotu
a neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Od 1. května do konce
září je možné navštívit ji od úterý do neděle od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé činí 90 Kč, děti, studenti,
senioři a ZTP 40 Kč a rodinné vstupné pro dva dospělé a maximálně 3 děti činí 190 Kč.
Letos poprvé si návštěvníci mohou prohlédnout historický výtisk Šachovy knihy z roku 1677, které MKS Holešov získalo
z New Yorku letos v zimě. Kniha rozšířila stávající expozici rabínových knih a je zároveň nejstarší, která je v Holešově k vidění.
Vyšla pouhých čtrnáct let po Šachově smrti.
Raně barokní zámek Holešov se otevřel 21. dubna. Do
konce dubna je možné si jeho prostory s průvodcem prohlédnout vždy o víkendu v 10, 13 a 15 hodin. Od 1. května do konce
září bude otevřený vždy od úterý do neděle a komentované
prohlídky se konají opět v 10, 13 a 15 hodin. Vstupné pro
dospělé je 70 Kč, děti, studenti, senioři a ZTP 40 Kč a rodinné
vstupné pro dva dospělé a maximálně 3 děti činí 150 Kč. (dap)

Vzácná kniha z roku 1677, kterou si veřejnost v synagoze může prohlédnout vůbec poprvé.

Foto Dana Podhajská
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Dotazník pro uživatele sociálních služeb
Holešov – Vážení občané Holešova a místních částí, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření v oblasti poskytování sociálních služeb,
jejich dostupnosti a zjišťování potřeb občanů města
(uživatelů sociálních služeb) a informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb v Holešově.
V letošním roce připravujeme IV. Komunitní plán
města Holešova (dále KPSS).
Nyní máte možnost zapojit se a stát se aktéry tvorby
KPSS v našem městě.
Dotazníkové šetření má za cíl zjistit spokojenost
s nabídkou poskytovaných sociálních služeb v Holešově
a místních částech. Máme rovněž zájem zjistit, které

sociální služby postrádáte. Můžete se s námi podělit
o Vaše názory a přání ohledně sociálních služeb a aktivit
v sociální oblasti.
Odevzdaný a zpracovaný dotazník bude sloužit jako
jeden z podkladů pro tvorbu KPSS města Holešova pro
období 2019 – 2021.
Dotazníky jsou anonymní. Otázky jsou uzavřené
nebo otevřené, kde máte možnost se podrobně vyjádřit.
S výsledky šetření budete seznámeni prostřednictvím
měsíčníku Holešovsko a výstupem bude zpracovaný Komunitní plán města Holešova 2019 - 2021.
Dotazníky můžete získat, vyplnit a odevzdat na
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov -

Mgr. Bc. Irena Seifertová, I. patro, dveře č. 205, Tovární
1407 nebo na podatelně MěÚ Holešov Masarykova 628.
Vyplněné dotazníky, odevzdejte, prosím, u poskytovatelů sociálních služeb nebo zašlete do 30. 04. 2018
na adresu MěÚ Holešov, Odbor SVZ – Irena Seifertová,
Masarykova 628, 769 01 Holešov. Případně je můžete
doručit e-mailem: irena.seifertova@holesov.cz
Dotazník je ke stažení i na stránkách Města Holešova http://www.holesov.cz/ – Aktuality.
Děkujeme všem za spolupráci.
Irena Seifertová
Koordinátorka KPSS města Holešova

Pomozme dětem vyrůstat v rodinách aneb význam pěstounské péče
Holešov – Máte rádi děti? Chcete jim pomoci zažít běžný rodinný život? Cítíte volnou kapacitu ve své
rodině? Možná jste to právě vy, kdo může poskytnout
ohroženému dítěti otevřenou náruč, lásku a důvěru ve
svět kolem nás!
Náhradní rodinná péče je zákonem upravená forma
přijetí ohroženého či opuštěného dítěte do rodiny. Pomáhá dítěti po prožitém traumatu postupně znovu nalézt důvěru v dospělé lidi, nastavit správné životní hodnoty, je příkladem rodinného života, správných hodnot
a vzorů. S podporou se dá i z těžkých chvil a nehezkých
zážitků vytěžit to dobré pro život!
Zájemci o pěstounskou péči (jednotlivec nebo
manželé) procházejí odbornou přípravou, která obnáší
zejména prokázání osobních a majetkových poměrů,

zdravotního stavu, dále pak psychologické posouzení
osobnosti, průběžné vzdělávání se, atd. Pěstouni se po
zařazení do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči stávají součástí týmu odborníků s cílem
pomoci ohroženému dítěti žit plnohodnotný život v
rodinném prostředí. Pěstounská péče je státem podporovaná, tedy finančně ohodnocená. Pěstouny po celou
dobu péče o přijaté dítě podporuje a provází některá z
doprovázejících organizací.
I v dnešní době je stále nedostatek dlouhodobých
pěstounů. Pokud Vás tato forma pomoci dětem oslovila
nebo zaujala, bližší informace o konkrétních postupech
a dětech, které nejčastěji pěstounskou péči potřebují, Vám
poskytnu na Městském úřadě v Holešově, pracoviště na

Tovární ul.1407 – první patro vlevo, dveře č. 206. Schůzku je vhodné si domluvit předem na tel. 573 521 752.
Jitka Chlupová, DiS.
Sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

Poděkování
Centrum pro seniory p.o. Holešov děkuje firmě
Nestlé Česko, závod Sfinx za sponzorský dar, který využije na nejrůznější aktivity pro zpříjemnění
volného času našich seniorů. A zároveň děkujeme
zahradnictví Stella Holešov za sponzorský dar, díky
kterému rozkvetlo celé naše zařízení.

Valná hromada MS ČČK
Holešov - Dne 5. 3. 2018 se konala v malé zasedací
místnosti městského úřadu v Holešově valná hromada
místního spolku Českého červeného kříže Holešov. Schůzi s přivítáním všech přítomných členů zahájila jednatelka Olga Rypková.
Po úvodním proslovu dostala slovo naše členka
a zároveň ředitelka oblastního spolku ČČK Kroměříž paní
Bc. Alice Juračková, která pohovořila jednak o administrativních věcech, jež k naší činnosti neodmyslitelně také
patří, a také o činnosti v zdravotnickém kroužku, který
vede společně s Mgr. Pavlínou Halaškovou. V kroužku se
mimo jiné připravují na další ročník soutěže mladého
zdravotníka, která proběhne 11. 5. na dětském dopravním hřišti v Kroměříži.
Za město se schůze účastnili starosta města pan
Mgr. Rudolf Seifert a místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař.
Oba pánové nás informovali o dění ve městě, o chystaných investičních akcích, problémech s nimi spojenými
a odpovídali na dotazy, týkající se našeho běžného života ve městě.
Poté přišlo na řadu sdělení o hospodaření skupiny,
činnosti a tuto část ukončilo sdělení revizní zprávy.
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Schůzi nám jako již tradičně zpestřil svojí přednáškou pan Ing. Karel Bartošek, týkající se cenného nálezu
raně barokního meče, která byla opět velice poutavá
a všichni jsme sdělované informace s nadšením hltali.
Jako vždy se naše schůze nesla v přátelské a uvolněné atmosféře.
Děkuji představitelům města za možnost uskutečnit valnou hromadu v zasedací místnosti městského

úřadu a za jejich aktivní přístup a účast na schůzi. Poděkování patří i všem členkám a členům za účast a paní
Olze Rypkové za přípravu výborného občerstvení.
Všem přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů v další
činnosti.
Pavel Šlechta,
Předseda MS ČČK Holešov

www.holesov.cz
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Zajímavé besedy s Městskou policií Holešov Nové měřící zařízení
Holešov – Městská policie Holešov si pro žáky prvního stupně a mateřské školy připravila na měsíc duben
hned několik přednášek, během kterých se žáci dozvědí
mimo jiné, co je náplní práce Městské policie, ujasní si, na
jaká telefonní čísla mají hlásit nebezpečné situace, nebo
jak má vypadat, a co má obsahovat sdělení pro tísňovou
linku. Besedy jsou zaměřené na prostředí, ve kterém se
děti a mládež nejvíce pohybují. Probráno bude téma bez-

pečnosti na dětských hřištích nebo například nebezpečí
nálezu nebezpečného biologického odpadu v podobě
injekčních stříkaček a podobně. Preventivní akce a přednášky probíhají průběžně. Začátkem dubna se spoustu
důležitých informací dozvěděly děti v Základní škole Martinice, následovaly děti z I. Základní školy, Mateřské školy
Radost nebo mateřské a základní školy v Rymicích.
Hana Helsnerová

Městská policie Holešov uvádí do provozu nové měřící zařízení.
Jedná se o laserový měřič rychlosti doplněný o digitální kameru. Snímek vozidla je doplněný i videozáznamem pro jednodušší prokazování přestupku.
TruCAM a jeho unikátní vlastnosti usnadňují záznam přestupků i u motocyklů. Eliminuje použití antilaserů. Šifrování nabízí spolehlivé zabezpečení dat.
V provozu je od 17. dubna.
Přesnost měření rychlosti:
± 3km/h
Rozsah měření rychlosti:
0 až ±320km/h
Přesnost měření
vzdálenosti:
±15cm
Maximální povolená
vzdálenost měření:
400m
Doba měření:
0,33 sekund

Spoluprací k pružnější pomoci dětem v ohrožení
Víte, co je úkolem lokální síťařky na Holešovsku?
Zaměřuje se na podporu spolupráce sociálních pracovníků, pedagogů, pediatrů a dalších, kteří tvoří místní
síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. A proč? Aby
se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo včasné
pomoci. Proto se dne 28. února 2018 v Holešově uskutečnilo mezirezortní setkání, kterého se zúčastnilo
17 zástupců místní sítě. Jeho cílem bylo prohloubení
spolupráce pracovníků oddělení sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) Městského úřadu Holešov, základních škol
a sociálních služeb na Holešovsku v rámci práce s dětmi
a rodinami, které se ocitají v nepříznivé životní situaci.
Setkání iniciovala lokální síťařka, která působí v projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Co bylo na programu? Nejen vymezení pojmu
„ohrožené dítě“ sociální pracovnicí OSPOD, ale také
vzájemné představení jednotlivých služeb i organizací,
které působí na území Holešovska, včetně jejich kompetencí a nastavení spolupráce s OSPOD Městského úřadu
Holešov. Pracovníci základních škol se tak seznámili
s konkrétními příklady situací, v nichž mohou služby
využít či rodinám doporučit. Svou nabídku představili
tito poskytovatelé sociálních služeb - Kontaktní centrum
Plus Kroměříž, Dětské centrum Zlín, p.o., Charita Holešov
a ARGO, Společnost dobré vůle Zlín.
Důležitou částí setkání byla také závěrečná diskuze,
kdy si pedagogové, pracovníci sociálních služeb a zá-

Tradiční vzpomínková akce
u příležitosti výročí osvobození
města Holešova
V pátek 4. května se uskuteční tradiční kladení věnců u příležitosti ukončení 2. světové války
a osvobození města Holešova od fašismu.
Pietní akce se koná v 16:00 hod. na městském
hřbitově u pomníku padlých před obřadní síní.

foto: A. Luhan Fürstová

stupci OSPOD vyjasňovali způsoby spolupráce a své role
při řešení nepříznivých situací ohrožených dětí a jejich
rodin (např. nedostatečná péče rodičů o děti, nevhodné
trávení volného času či podezření na užívání návykových
látek). To, že je to důležité, potvrdila i školní metodička
prevence ze základní školy v Holešově: „Ráda bych touto cestou poděkovala za zorganizování setkání, které
přispělo ke vzájemnému vyjasnění konkrétní nabídky
a ukázalo možnosti pomoci sociálních služeb v rámci
spolupráce na případech ohrožených dětí a jejich rodin“.
Co by mohlo dále pomoci? Vznik přehledu služeb
pro ohrožené děti a jejich rodiny - adresáře, který by nabídku služeb přiblížil všem, kdo se při své praxi setkávají

s dětmi a jejich rodinami. Na vytvoření „přehledu“ bude
síťařka spolupracovat s aktéry sítě.
„Ráda bych poděkovala Římskokatolické farnosti
Holešov za možnost využití jejich prostorů v Domě U sv.
Martina,“ doplnila síťařka, která bude dál podporovat
spolupráci aktérů místní sítě se zaměřením na včasnou
pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.
Projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován od roku
2016 do června 2019 v 12 krajích ČR, usiluje mimo jiné
o to, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svou
rodinu opustit, a podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou
péči. Více o projektu a aktivitě Podpora a rozvoj služeb
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jejíž součástí je
i lokální síťování, se dozvíte na www.pravonadetstvi.cz.
Mgr. Martina Janečková
Lokální síťařka pro ORP Holešov a ORP Kroměříž
Kontakt: martina.janeckova@mpsv.cz
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CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd do Prahy
Ve dnech 7. až 9. září 2018 pořádáme již desátý
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se chystáme
navštívit Prahu a její pamětihodnosti. Jedná se o třídenní zájezd, ubytování zajištěno v blízkosti Karlova mostu
v Charles Bridge Apartments. Cena ubytování za dvě noci
pro jednu osobu je 1.250,-- Kč. Kvalitní průvodcovské
služby jsou zajištěny po celou dobu pobytu. Zajistíme
i večerní návštěvu divadelního představení, konkrétní divadlo i výběr divadelní hry budou upřesněny dodatečně.
Pro zájemce o tento třídenní zájezd je připravena
přihláška, která je k dispozici v Městské knihovně Hole-

šov, nám. Dr. E. Beneše 17. Prosíme o přihlášení se na
zájezd a složení zálohy ve výši 1.000,-- Kč v Městské
knihovně Holešov v termínu do 25. května 2018!
Odjezd do Prahy bude v pátek 7. září 2018 v ranních hodinách vlakem z vlakového nádraží v Holešově, návrat vlakem v neděli 9. září 2018 přibližně do
19. hodiny.
Cena za zájezd bude zahrnovat cenu za ubytování,
což činí 1.250,-- Kč, a cenu za přepravu vlakem, která má
být od června 2018 upravena a snížena ve prospěch seniorů, tudíž dnes tuto cenu ještě neuvádíme. Průvodcov-

ské služby budou hrazeny z prostředků spolku Castellum
Holešov.
Stravování, vstupné do památkových objektů
a vstupné na divadelní představení nebude do ceny zájezdu zahrnuto, rozhodneme se přímo na místě a každý
účastník zájezdu si ponese tyto náklady ze svého.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz případně průkaz ZTP a svou jednu malou fotečku na případné vystavení slevové průkazky.
Na viděnou se zájemci o tento zájezd se těší členové
předsednictva společnosti Castellum Holešov.

Přílepský zámek s parkem ožívají
Výzva všem 21 tisícům občanů narozených v přílepské porodnici zámku. Přispějte do veřejné sbírky na obnovu zámku a parku na transparentní účet vedený u KB Holešov: 115 – 719 156 0247/0100
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Žítkovské čarování Holešovu učarovalo
Holešov – Román Žítkovské bohyně od spisovatelky Tučkové natolik zasáhl čtenáře napříč generacemi
a regiony, že se kolem bohyní strhla lavina zájmu a nevídané pozornosti. Magie a mystično má v sobě totiž od
pradávna cosi přitažlivého, co i nezdolné odpůrce donutí se nad některými věcmi zamyslet. Nejinak je tomu
v případě bohyní. Lidé, které zklamalo vše rozumově
a vědecky podložené, se nakonec k bohyním také ubírali
a obraceli k nim svou naději v otázkách nemoci i mezilidských vztahů.
Na téma žítkovského čarování přijel do Holešova
přednášet autor stejnojmenné knížky Jiří Jilík, který se
bohyněmi již pěknou řádku let zabývá. Za svůj život stihl
být učitelem, novinářem, publicistou, spisovatelem a je
také folkloristou. Jak sám uvádí: „Mým osudem se stal
Vlčnov a jízda králů. Deset let jsem učil děti mateřskému
jazyku a dějepisu, ale učil i sebe – naslouchat řeči moudrých lidí, symbolům a významům tradice, zpěvu písní,
když se s jinými muži držíme kolem ramen, i vření vína
v bečce. Nikdy nebudu moc splatit této vesnici, čím vším
mne obohatila.“
Přednášející posluchačům přiblížil samotné, téměř
zapomenuté místo – Moravské Kopanice. Jsou oblastí
čarovnou, krásnou, ale lidem se zde nežilo nejlépe. Živili se převážně zemědělstvím a pastevectvím a obývali
chudé chaloupky s doškovými střechami. Součástí přednášky byl také krátký film o životě na Kopanicích. Byl
představen, jako chudý a neúrodný, ale zároveň veselý
a plný lásky. Kraj značně zaostalý, ovšem s fenoménem,
který ho proslavil. Tím byly právě některé kopanické
ženy, které věštily budoucnost z vosku nalitého do vody,
a bylinkářky, které uměly zahnat leckterý neduh či dokázaly poznat, že některému pacientovi již není pomoci.
Jiří Jilík popsal také jejich nejednoduchý život. Mnohdy
se od nich vlastní děti odvrátily, lékaři a soudy je pronásledovali a negativně se k nim stavěla i katolická církev.
Oproti tomu byly ale bohyně dříve volány do nemocnic

bohyní. Ať už šlo o negativisticky laděnou knihu faráře
Hoffera, kde vylíčil tyto ženy jako podvodnice a odsunul
je tak kamsi na periférii lidské společnosti, nebo o pravý
opak, kladně a pozitivně stavěnou známou knihu Amálie
Kutinové. V díle Gabra a Málinka v čarovné zemi je totiž
zmínka o podivuhodných ženách, které se na moravskoslovenském pomezí Bílých Karpat zabývaly bílou magií.
Říkalo se jim bohyně, byly hodné a nikomu neubližovaly.

k umírajícím pacientům, aby je smířily s jejich stavem a
uklidnily je před odchodem z tohoto světa. Bohyně byly
navíc nábožensky založené.
Během přednášky, kterou zajistila Městská knihovna Holešov, si plná sala terrena v holešovském zámku
vyslechla několik úryvků z knih, týkajících se žítkovských

Jiří Jilík nabídl posluchačům střízlivou protiváhu
k oblíbenému beletristickému dílu Žítkovské bohyně.
Celý fenomén kopanického čarování tak zařadil do souvislostí hlavně tedy z historického hlediska. Nápomocny
mu byly také osobní zkušenosti z několika setkání s jednou z posledních bohyní, Irmou Gabrhelovou (která zemřela v 96 letech na počátku roku 2001). Také si nechal
věštit a věštba se vyplnila. Jestli šlo pouze o náhodu, už
nikdo nezjistí. Ono totiž v magických záležitostech dost
záleží na víře každého z nás.
Hana Helsnerová

Bára Munzarová a Martin Trnavský vystoupili v holešovském kině
Za bravurní výkon v komedii Rošáda si spolu
s Marikou Procházkovou a Radkem Novákem vysloužili
dlouhý potlesk. Téměř tříhodinové představení Divadelního spolku Frída včetně přestávky přeneslo diváky

Herecký pár, který tvoří pár i ve skutečném životě.

do domácnosti manželů Laury a Viktora, které přes vtipnost situací prochází krizí. Stejně veselá atmosféra, jaká
vládla na podiu, přitom vládla i v zákulisí. Všichni čtyři
herci si hostování v Holešově chválili.

Na 14. září připravuje MKS Holešov další divadelní
představní. Ve Čtení ke kafi vystoupí Bára Seidlová a Daniela a Nikola Zbytovské. (dap)
Foto Dana Podhajská

Herci při závěrečné děkovačce.
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SŇATKY
Markéta Kubináková – Prusinovice
Filip Mikeška – Prusinovice
Veronika Malíková – Kroměříž
Ivan Ludík – Ostrava
Denisa Karolová – Holešov
Michal Janečka – Martinice
NAROZENÍ
Eliška Doležalová – Holešov
Julie Crlíková – Holešov
Anděla Vystrčilová – Holešov, č. Dobrotice
Viktorie Tillerová – Holešov, č. Dobrotice
Václav Křesina – Holešov
Radek Syřena – Holešov
Vanesa Kavanová – Holešov
Richard Vilím – Holešov
Ema Kotoučková – Holešov
Štěpán Zálešák – Holešov
Elena Úlehlová – Holešov
Jiří Kučera – Holešov
Klára Vyrobíková – Holešov
Adam Michalík – Holešov
Zina Solařová – Holešov, č. Žopy
Jakub Karafiát – Holešov
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání
občánků, které probíhá v prostorách sala terreny holešov-

ského zámku. Pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte,
přijďte si dohodnout konkrétní termín na Městský úřad v
Holešově – matrika, přízemí vpravo nebo telefonicky tel.
573521355. Těsíme se na Vaši návštěvu. Nejbližší termín
vítání 26. 05. 2018.
JUBILANTI
Duben 2018
Marie Macešková – Holešov
Jiřina Pilíšková – Holešov
Marie Vabroušková – Holešov
Jaroslava Pokorná – Holešov
Emilie Daňková – Holešov
Milada Andrýsková – Holešov
Emilie Kuklová – Holešov, č. Dobrotice
Jiřina Mlodziková – Holešov
Marie Jílková – Holešov
Kamila Mišechová – Holešov
Jarmila Cveková – Holešov
Josefa Přikrylová – Holešov
Juliana Mirynská – Holešov
Alenka Gořalíková – Holešov
Jaroslav Vošahlík – Holešov
Jarmila Ambrožová – Holešov, č. Dobrotice
Josef Šálek – Holešov
Josef Kužel – Holešov
Jaroslav Pasáček – Holešov, č. Žopy
Petr Švrček – Holešov
Anna Wagnerová – Holešov

Jaroslav Holemý – Holešov
Anna Špalková – Holešov
Emil Pribelský – Holešov
Ludmila Vaculíková – Holešov
Karel Rafaja – Holešov
Jiřina Bakalová – Holešov
Eva Pitrunová – Holešov
Jaroslava Zákostelská – Holešov
Jindra Kabelíková – Holešov
ÚMRTÍ
Pavel Spáčil – Holešov
Růžena Brhelová – Holešov, č. Količín
Ludmila Šútorová – Holešov
Karel Nesrsta – Holešov, č. Tučapy
Jiří Matyáš – Holešov
Lubomír Vlasák – Holešov
Květuše Brožová – Holešov
Miroslav Elšík – Holešov
Marie Válková Holešov
Josef Trnčák – Holešov
František Peška – Holešov
Marie Mlčáková – Holešov
Stanislava Svitáková – Holešov
Marie Fuksová – Holešov, č. Žopy
Václav Koval - Holešov
J. M.

Pro prvňáčka je to hračka
Holešov – Dětské oddělení Městské knihovny v Holešově si pro prvňáčky z holešovských i okolních základních škol připravilo již tradniční soutěžní akci „Pro prvňáčka je to hračka“. Sedm týmů po třech dětech soutěžilo ve
čtvrtek 15. března v městské knihovně. Plnili jednoduché
logické, jazykové i sportovní úkoly, které je mimo jiné připravily na pasování do stavu čtenářského. To se tradičně
uskuteční v zámecké sala terreně v červnu. Na prvním
místě se umístila ZŠ Přílepy, druhou příčku obsadila ZŠ
Martinice a třetí místo patřilo III. ZŠ Holešov.
Tým ZŠ Přílepy zvítězil po finálovém rozstřelu v házení míčů na terč, který následoval z důvodu stejného
bodového zisku s týmem ZŠ Martinice.

Výzva Radia Kroměříž: i se seniory si můžeme být blíž
Výzva Radia Kroměříž: I vy můžete pomoci seniorům!
Situace mnohých seniorů není jednoduchá. Proto se
spolek s názvem Ve vatičce, který Rádio Kroměříž podporuje,
rozhodl pomáhat osamělým seniorům v Kroměříži žít plnohodnotnější život. Zapojit se do pomoci osamělým seniorům
takto můžete i vy. Jak? Darujte zdánlivé drobnosti a vykouzlete
starším lidem úsměv na tváři. Sbírka věcí bude následně rozdělena a předána do všech domovů pro seniory v Kroměříži.
Udělejte radost maličkostmi!
Ale pozor! Nejde o sbírku použitých věcí. Věnujte je nové,
nepoužité. Nejde tu o věc jako takovou, ale spíš o pocit překvapení. Ve studiu se nám už kupí křížovky, vitamíny, dia oplatky,
knížky, krémy, ubrusy i noční košile. I takovými maličkostmi
můžete udělat radost, když je přineste do studia Radia Kromě-
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říž na Tovačovského ulici v restauraci Scéna. Pokud se nemůžete dostavit osobně, tak zkontaktujte redakci Radia Kroměříž
telefonicky na čísle 604 942 257. Nikdo by totiž neměl zůstávat
sám a je důležité, abychom byli schopni postarat se o všechny
členy společnosti.
Seniory v domovech trápí samota i nelehká finanční
situace
Senioři v domovech jsou vděční za jakoukoliv pozornost.
Trápí je samota a k tomu přispívá fakt, že sestřičky v domovech
často nestíhají a nemohou věnovat všem seniorům stejnou
pozornost. Ani finanční možnosti seniorů nejsou valné a proto
je jistě potěší, když jim něco praktického k nám do studia přinesete. Musíme myslet na to, že se samota a stáří bude dříve
či později týkat každého z nás. Za seniory děkujeme :-)

www.holesov.cz
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Další „osmičkové“ výročí
Nejstarší politická strana v ČR slaví 140. výročí založení
Po roce 1848, kdy politickou sféru prakticky ovládly
snahy evropských národů o osamostatnění či o sebeurčení, začala zejména v šedesátých letech 19. století hrát
významnou roli v politice otázka sociální. Zejména nespokojení dělníci a zaměstnanci vůbec si postupně uvědomili, že vyřešení národní otázky ještě zdaleka neznamená
a nepřinese zlepšení jejich sociální úrovně, vyrovnání nejhorších sociálních rozdílů a odstranění chudoby. To vedlo
ke vzniku politických stran, které si daly do názvu pojem
„sociální demokracie“. V českých zemích vznikla Sociálně-demokratická strana českoslovanská v Rakousku
přesně před 140 lety - na sjezdu celorakouské strany sociálních demokratů konaném 7. dubna 1878 v Břevnově ve
slavném Hostinci u kaštanu. Zatímco v té době existující
staročeská strana a mladočeská strana už dávno zanikly
(dokonce ještě za doby trvání Rakouska – Uherska), je sociální demokracie v ČR zdaleka nejstarší politickou stranou.
V 19. století byl Holešov městem převážně zemědělského charakteru a sociální politika zde pronikala
pozvolna. Přesto díky aktivitě zakladatele Inocence Kubeši vznikla v Holešově v roce 1900 Sociálně demokratická strana dělnická, která reálně funguje již 118 let a je
i v našem městě nejstarší politickou stranou. Brzy po svém
ustanovení se sociální demokracie v Holešově stala jednou
z nejsilnějších politických stran. Bylo to dáno především
rychlým rozvojem průmyslu – od konce 19. století zde
o překot vznikaly velké závody, jako Kneisl (Sfinx), Kohnova továrna (Ton) a další, zejména nábytkářské provozy
a jejich pracovníci přirozeně tíhli k sociálně-demokratickým ideálům. Již den po vzniku samostatné ČR, 29. října

1918, byl na ustavující schůzi místního národního výboru
na holešovskou radnici zvolen za místopředsedu Inocenc
Kubeša. V prvních volbách do obecních zastupitelstev
15. června 1919 získali holešovští sociální demokraté
s přehledem nejvíc mandátů (12), přičemž na druhém
místě se umístivší strana živnostenská dosáhla jen
7 mandátů. Přesto byl starostou zvolen za živnostníky
kandidující František Fialka a sociální demokrat Leopold
Válek se stal jeho prvním náměstkem. Po druhých obecních volbách v roce 1923 se dostali holešovští sociální demokraté na třetí místo (5 zastupitelů) a Leopold Válek byl
zvolen za II. náměstka starosty. Ve volbách v roce 1927 se
sociální demokraté umístili na 2. místě a Leopold Válek se
stává poprvé starostou Holešova. Díky tomu, že vykonával
úřad velmi dobře, sociální demokraté příští volby vyhráli
a Leopold Válek obhájil pozici starosty města. Poslední
obecní volby v prvorepublikovém Československu v roce
1938 už byly poznamenány obavami a zmatky před německou anexí pohraničí, přesto se Leopold Válek stává II.
náměstkem starosty a sociální demokracie končí na třetím
místě. Po okupaci Československa nacistickým Německem
v roce 1939 byla sociální demokracie zakázána a přesunuje se do podzemí, kde ale dále ilegálně pracuje a organizuje odboj zejména v organizaci Obrana národa a dalších. Po
osvobození Holešova její činnost již v květnu 1945 Inocenc
Kubeša opět obnovil. Sociální demokracie ale fungovala
jen tři roky. V červnu 1948 její tehdejší předseda Bohumil
Hrbáček odmítl podepsat slučovací přihlášku s KSČ a stranu raději rozpustil. Sociální demokracie v Holešově tedy
nebyla sloučena s KSČ, jak některé zdroje mylně uvádí.

Děti si užily Noc s Andersenem
Holešov - Noc z 23. 3. na 24. 3. byla pro děti v Holešově výjimečná. Strávili ji totiž v knihovně při příležitosti
tradiční Noci s Andersenem. Ta byla letos celostátně pojata ve jménu oslav několika výročí. V roce 1928 vznikla
krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce. A rok 2018 si
také připomíná vznik Československa a i to se stalo nosným tématem. Proto letos všechny nocležníky provázeli
dobrodružným večerem jak pejsek s kočičkou, tak i prvorepublikové děti.
Celou akci zahájila samotná kočička, která děti obeznámila s programem. Každý si pak mohl vybrat, zda bude
nocovat v přízemí nebo v prvním patře knihovny. Pak už
přišla na řadu pracovně nazvaná „Čapkovská proměna“,
kdy se z pana Karla (Bartoška) stal pan Josef (Čapek).

Ten přišel dětem popovídat jak o samotném autorovi, tak
o příbězích Pejska a Kočičky i samotné historii našeho státu. Děti se potom vydaly na putování Holešovem, jejich
cílem byl Americký park, kde pro ně byly připravené různé
aktivity včetně kvízů a úkolů. Po návratu do knihovny na
děti čekalo interaktivní divadelní představení, do kterého
se samy zapojily. Na řadu přišlo mimo jiné malování, tančení nebo zpívání. Samozřejmě nechybělo ani předčítání
knížek. Malí nocležníci byli nadmíru spokojeni a všichni
si Noc s Andersenem užili. Velkou pochvalu zaslouží pracovnice knihovny, které připravily krásný pestrý program
a samozřejmě všichni účinkující a zúčastnění. Noc s Andersenem proběhla opět na jedničku.
Hana Helsnerová

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) svou činnost znovu obnovila hned v prvních týdnech po listopadu
1989 nejprve v Kroměříži. Jejími členy tehdy byli jak předváleční sociální demokraté, tak lidé s levicovým cítěním,
kteří chtěli navázat na evropské sociálně demokratické
hnutí a do Kroměříže dojížděli z celého okresu, tedy i z
Holešova.
V Holešově byla samostatná organizace obnovena
24. srpna 1995. Předsedou byl zvolen prof. Jaroslav Kubeša, místopředsedou PaedDr. Jindřich Tomaňa a mezi
zakládající členy patřili Vladislav Horák, Vlasta Kubešová,
Ing. Lubomír Otta, Svatopluk Svátek, Jiří Šípek a František Závora. Ve vedení sociální demokracie v Holešově se
postupně vystřídali Dalibor Cymbálník, Josef Smýkal a od
roku 2013 je předsedou současný místostarosta města Jaroslav Chmelař.
ČSSD navazuje na tradiční sociálně demokratické
hodnoty, které se od roku 1878 příliš nezměnily – je to
úcta k člověku, odpovědnost, rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, solidarita, sociální spravedlnost,
demokracie a trvale udržitelný rozvoj.
ČSSD má velkolepou historii a přes občasné výkyvy
i pozitivní současnost. Bez ohledu na to, zda bude v budoucnu plnit roli vládní, či opoziční, nesmí ztrácet svou
hrdost. Ta totiž nesouvisí s volebním výsledkem, ale s příslušností k entitě, která sehrála v dějinách Československa
a České republiky zásadní roli.
Jaroslav Chmelař, Karel Bartošek

Slavné stavby
Jindřicha Freiwalda
Chodby prvního patra zámku představují od 14.
dubna výstavu Slavné stavby Jindřicha Freiwalda. Na 16
panelech je část z bohaté tvorby hronovského rodáka,
žáka legendárního Jana Kotěry. Freiwaldovy projekty
zvláště veřejných budov najdeme po celé republice.
V Holešově navrhl budovu městské spořitelny.
Architektova tvorba se odehrávala na pomezí florální secese a geometrické moderny a v jejich intencích
Freiwald realizoval již za studií například hotel Start
v Hradci Králové. Pracoval ve společném podniku se
stavitelem Jaroslavem Böhmem a jejich kancelář navrhovala obytné kolonie, rodinné domy, vily, státní
i soukromé nájemní domy, ale také bankovní budovy
a divadla. Jindřich Freiwald se například podepsal pod
návrh legendárního pražského kina Aero nebo Jiráskovo
divadlo v Hronově.
Výstava bude otevřená do 2. června a je volně přístupná.
(dap)

Inzerujte v Holešovsku
Kontakt: 774 359 921
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Velikonoční koncert posluchače nadchnul
Holešov – Minulému režimu se bohužel celkem
úspěšně podařilo vymazat v myslích možná většiny
naší populace křesťanskou podstatu Velikonoc. Ty jsou
i současně vládnoucí komercí prezentovány prakticky pouze jako „svátky jara“, přitom se jedná o největší
a nejvýznamnější křesťanské svátky. Zatímco z Vánoc
se ani v dobách minulých, ba ani současných, konzumních, nepodařilo odstranit povědomí o narození Ježíška, významnější svátky velikonoční, které připomínají
umučení Ježíše Krista, který se obětoval za všechny lidi
a především jeho zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí,
takto nejsou většinovou společností vnímány. Asi je to
způsobeno přece jen temnějším, náročnějším tématem
těchto velkých svátků.
Je proto velmi záslužné, že dvě nejvýznamnější holešovská tělesa, věnující se klasické hudbě, Holešovský
komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor, již tradičně pořádají v postní, předvelikonoční době společný
Velikonoční koncert, kterým poukazují mimo jiné na
křesťanskou podstatu Velikonoc. Letos vyšel Velikonoční
koncert na Květnou neděli, tedy první den tzv. Svatého
týdne, který končí velikonočním triduem – třídenním,
které je vlastním vrcholem Velikonočních svátků (Velký
pátek, Bílá sobota a nedělní Hod boží velikonoční). Hud-

ba, charakterizující Velikonoce, je na rozdíl od radostné,
jásavé hudby vánoční přece jen těžší a vážnější. Dramaturgie letošního koncertu byla navíc velmi odvážná.
Koncert se skládal ze tří skladeb. Nejprve HKO pod vedením Lubora Horáka uvedl jednovětou skladbu Fratres
současného estonského skladatele Arvo Paerta. Sám
dirigent se mi svěřil s určitou obavou, že skladba bude
poněkud těžká – Arvo Paert skládá v tzv. hudebním minimalismu, který klade důraz na absolutní jednoduchost
– často je melodie postavena na jediné notě, na jednodvojhlasu, na trojzvuku v jedné tónině. Druhou skladbou
byla Trauersymphonie (Smuteční symfonie) vynikajícího
barokního skladatele (a hudebníka, zvaného Paganini
18. století) Pietro Locatelliho. No a vrcholem koncertu bylo společné provedení velké skladby – variace na
křesťanskou sekvenci – Stabat Mater opus 138 německého skladatele vrcholného romantismu Josefa Gabriela
Rheinbergera.
Občas někdo (významný) v Holešově prohlásí,
že HKO hraje falešně a HCHS zpívají rovněž ne přesně
podle not. No, je otázka, jak dobře onen kritik rozumí
hudbě a jaké má hudební vzdělání. Samozřejmě, oba
soubory jsou amatérské a jejich členové se sejdou ani
ne jednou týdně, aby nacvičili svá vystoupení. Ale právě

s ohledem na čistý amatérismus byla a jsou tato hudební vystoupení tím nejlepším, co může Holešov v hudbě
nabídnout. Občas dojde k malé disharmonii, občas (ale
opravdu vzácně) melodie „ujede“, či některý hudebník či
zpěvák na chviličku vypadne z rytmu. Ale totéž postihuje
(a ne zase úplně výjimečně) i ty nejlepší české soubory – Českou filharmonii, profesionální operní soubory,
sám jsem ty úlety zaznamenával na živých koncertech či
představeních. Na druhou stranu schopnost provést tak
náročnou hudbu, jako byl letošní Velikonoční koncert –
a v kvalitě opravdu velmi dobré - na to „nemají koule“
soubory z mnoha podstatně větších měst.
Měl jsem tu čest koncert pár slovy uvést. A protože
jsem věděl o značné náročnosti prakticky všech prováděných děl, upozornil jsem na to posluchače, tedy že to,
co uslyší, bude hodně smutné, temné a nijak melodické.
A největší odměnou pro oba vystupující soubory bylo
kromě nadšeného potlesku to, že po skončení koncertu
za mnou přišly tři starší dámy a lehce mne zpražily – „vy
jste říkal, že to bude moc těžké a temné, že se nám to
nebude líbit, ale to jste nemluvil pravdu – bylo to nádherné, krásné až srdce usedalo“. Ano.
Karel Bartošek

Fantastický úspěch D6K v Divadelním Kojetíně
Holešov – V posledních několika letech je to přímo „cítit ve vzduchu“. Hlavní holešovský amatérský
divadelní soubor D6K se po mnoha desetiletích své existence doslovně zvedá z popela jako bájný pták fénix.
Už originální muzikálové zpracování Šumaře na střeše –
Pohlednice z Anatěvky pod vedením Vlaďky Dvořákové
protrhlo poněkud unavenou ochotnickou machu tohoto
souboru. A poté následovalo rovněž mimořádně originální nastudování klasické hry Maryše bratří Mrštíků
pod vedením stejně tak originálního režiséra Konráda
Popela. Už při loňské premiéře na domovské scéně
v kině Svět bylo jasné, že se nejedná o tuctovou inscenaci, že se holešovští divadelníci pustili do něčeho mnohem většího a odvážnějšího. Dobrý výsledek našeho
souboru na přehlídce v Kroměříži toto tušení potvrdil.
ALE. Letos si holešovští divadelníci troufli zúčastnit se
se svou Maryšou akce na Moravě nejprestižnější. Byl to
26. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadelní Kojetín 2018, mezi ochotníky zvaný Divadelní
Koječák, který se konal 14. – 18. března. A v těžké konkurenci třinácti souborů z celé Moravy celý soubor pořádal doslova žně ocenění. Holešovská Maryša dostala tzv.
Doporučení na Divadelní piknik Volyně 2018 (celostátní
přehlídku, tedy nejvyšší finále amatérských divadel), což
je vlastně druhé místo přehlídky. Ale zdaleka u úspěchů
nekončíme. Cenu Divadelního Koječáka obdržel režisér
naší inscenace Konrád Popel. Tutéž cenu obdržela Bohdana Hýžová za herecký výkon v roli Hospodské v této
inscenaci. Dále Čestné uznání obdržela Alena Směšná za
herecký výkon v roli Strouhalky a Roman Uwe Juráň za
herecký výkon v roli Francka.
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Celkem pět cen za jednu inscenaci – to je úroda,
kterou D6K už velmi, velmi dlouho, nebo možná ještě
nikdy, nesklízelo. Jak se v odborných recenzích profesionálních divadelníků, kteří tato ocenění zdůvodňovali,
objevilo, je vidět vyzrálost a sehranost našeho souboru, skvělé vedení prakticky všech postav, bravurní režie
i úprava klasické předlohy, kterou se podařilo nejen
divácky příjemně zkrátit, ale především aktualizovat,
takže inscenace všem recenzentům připomínala skvělé
současné dokumentární filmy Bohdana Slámy.
Je nutno našemu Divadlu 6. května, jeho oceněným
i všem ostatním členům, (protože nakonec vlastně byli
oceněni všichni) opravdu s velkou úctou poděkovat a poblahopřát ke skvělému výsledku, který je také perfektní
reprezentací kulturnosti našeho města. A už se budeme
těšit na další, již intenzivně připravovanou inscenaci Její
pastorkyňa, jejíž režie se ujal rovněž Konrád Popel.
Karel Bartošek

www.holesov.cz

ROZHOVOR

Jak to chodí na meteorologické stanici
Již více než 65 let funguje profesionální meteorologická stanice v Holešově. Každoročně od roku 2010 se
koná Den otevřených dveří. Letos jej 24. března navštívilo na sedm desítek zájemců. Dozvěděli se zajímavé informace o provozu stanice, mohli si prohlédnout přístroje, které každou minutu měří meteorologické hodnoty,
nebo položit otázky zaměstnancům stanice. Ti, kteří se
na Den otevřených dveří nestihli dostavit, si mohou některé informace přečíst na dalších řádcích.
O chod stanice se starají tři zodpovědní pracovníci,
kteří na stanici tráví dny i noci. Co vše obnáší jejich práce,
nám prozradil Petr Škop, vedoucí stanice.
Jak vypadá Vaše služba na meteostanici?
V nočních hodinách tj. od 21,15 do 06,45 SEČ plníme funkci ostrahy a pohotovosti pro případný výpadek
el. energii a předávání dat automatem. Ráno ale vstávám o cca 1 h dříve podle povětrnostní situace. Musím
zkontrolovat noční zprávy synop, vyhodnotit jevy hlavně padající a usazené srážky. Někdy není jednoduché
při teplotách okolo bodu mrazu určit druh srážek. Do
zprávy „inter“ pak potřebuji vyhodnotit z tabulek PWD
dohledoměru zhoršenou dohlednost pod 10 km, když
to nestihnu, dokončím hodnocení a zápis po zprávě synop v 7h, a nejpozději do 8h vyplnit „inter“ a odeslat.
Po té přichází na řadu uvést, pokud se vyskytl během
noci nárazovitý vítr a případné bouřky. 10 minut před
7h provedu odečty a nastavení teploměrů v budce a při
zemi pro porovnání s čidly AMS (automatizovaný měřící systém), změřím „ručně“ množství srážek za 12h pro
porovnání z AMS. Provedu pozorování stavu a pokrytí
půdy, dohlednosti, oblačnosti pro hlavní zprávu synop
obsahující kromě aktuálních hodnot také průběh počasí a výskyt jevů za uplynulých 12h a celkové množství srážek za 24h,případně výpar vody. Každé pondělí
při výskytu souvislé sněhové pokrývky alespoň 1 cm
měříme její vodní hodnotu. V mezidobí mezi zprávami
synop, které se tvoří každou hodinu, pak pozorujeme
a zapisujeme průběh počasí a výskyt jevů, případně
tvoříme mimořádnou zprávu „bouři“. Každý 1., 11.,
a 21. den v měsíci provádíme srovnávací měření čidel
AMS a záložních. Od 16,15 do 17,45 h vyžívám přestávku
k nákupu či návštěvě Sportcentra. Za deštivého počasí
nebo bouřky většinou zůstanu na stanici a zprávu v 17h
odešlu místo automatu. Poslední zprávy odesílám ve
21 h, dokončím zápis, zálohuji data a restartuji PC. Po
kontrole dat v obrazovkách, že vše „chodí“ přepnu do
režimu „AUTOmat“ a spočítám denní průměry teploty vzduchu, vlhkosti a tlaku vzduchu, rychlosti větru
z termínů zprávy „inter“ tj. ze 7., 14. a 21. hodiny. Pak
mohu jít na „kutě“ nebo mrknout na TV, či si přečíst
knížku.

lům dat jako jsou stavební firmy, zemědělci, plachtaři,
ale také na Slovensko do SHMÚ.
Jak to vypadá se současnou situací klimatu
v Holešově?
Bohužel změny klimatu nejsou naší pracovní náplní,
i když máme tu možnost průběžně více či méně změny
počasí pozorovat, ale nikoliv vyhodnocovat. Obecně lze
však říci, že převládající podíl postupně přebírají srážky
„přeháňkové“, tedy krátkodobé, kdy většina vody odteče
i díky přibývajícím zástavbám půdy bez většího „užitku.“
Lokální spad tak má za následek velké disproporce mezi
oblastmi s výskytem „sucha“ a výskytem případných
„bleskových povodní“.
nebo vertikální dohlednost při zatažené obloze nízkou
oblačností. Využíváme nákresy okolí v našem případě
upravené topografické mapy s kružnicemi o různých
dohlednostech. Jako poradní přístroje nám slouží dohledoměr PWD 52, který měří optickou dohlednost ve
vztahu k místu umístění, laicky řečeno, nemůže vědět,
že u Hulína, kde je velká vodní plocha se utvořila mlha
a vítr vane od východu nebo, že u Martinic prší a je tam
zhoršená viditelnost. Pro měření výšky oblačnosti slouží
ceilometr CL51, ale měří v náklonu 12° jen to, co přejde
jeho zorným polem, takže oblaka nevyhledává.

Děkuji za rozhovor.
Hana Helsnerová

Často je předesíláno, že předpovědi počasí
neposkytujete. Vy ale víte, jak bude, nemám
pravdu?
Ano, máme možnost si předpověď zjistit na webu
ČHMÚ. Ostatně tu možnost mají všichni čtenáři s přístupem k internetu. Já osobně využívám hlavně meteogramy Aladin, kde si zadáte v záhlaví místo předpovědi
nebo prognózy letecké, aktuálně pak pro výskyt srážek
radarové odrazy.

HISTORICKÉ REKORDY NAMĚŘENÉ
NA METEOROLOGICKÉ STANICI V HOLEŠOVĚ
Maximální teplota vzduchu: +36,9°C (3. 8. 2013).
Minimální teplota vzduchu: -29,9°C (7. 1. 1985).
Přízemní minimální teplota vzduchu:
-31,2°C (7. 1. 1985).
Nejhlubší promrznutí půdy: 64cm (21. 2. 2012)
Nejvíce srážek za 24h: 89,6 mm (4. 7. 1995).
Nejvyšší sněhová pokrývka: 41 cm (27. 12. 1981).
Maximální náraz větru:
35,4 m/s = 127 km/h (4. 8. 2001).
Nejvíce arktických dní v roce:
7 dní (v letech 1985, 1987 a 1996).
Nejvíce tropických dní v roce:
29 dní (v letech 1994 a 2003).
Nejvíce tropických nocí v roce:
4 noci (v letech 1992 a 2007).
Nejvíce pozorovaných bouřek za rok: 92 bouřek (2012).

Kam tedy míří veškeré údaje, které naměříte?
Především do ústředí ČHMÚ do Prahy do Komořan
a na pobočku ČHMÚ do Brna. Odtud k dalším odběrate-

Podrobné informace a další zajímavosti najdete na
webových stránkách. http://www.meteo-holesov.cz

V některých případech si musíte vystačit
s vlastním zrakem. Podle čeho se orientujete například při odhadování dohlednosti?
Vždy, když tvoříme zprávu pravidelnou hodinovou
Synop nebo mimořádnou zprávu Bouři, musíme pozorovat nejen minimální dohlednost, ale i výšku oblaků
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Den učitelů
Holešov - Ve velkém sále holešovského zámku se
sešli ti, kterým s klidným srdcem dennodenně přenecháváme své ratolesti. Sešli se ti, kteří jim dennodenně
přenechávají obrovský kus svého srdce i energie. Sešli se
ti, kteří mají lví podíl na tom, jakými lidmi naše děti jsou
a budou. Sešli se pedagogové holešovských škol, školek
a školských zařízení.

tasová, Dagmar Sadilová, Jarmila Ehrlichová, Bc. Alena
Kotoučková, Jana Hyánková, Ing. Bc. Barbora Winklerová, Marie Javoříková a Mgr. Lucie Bakalová. Oslavu Dne
učitelů zpestřily soubory SVČ Tymy s rozmanitým hudebním a tanečním pásmem.
Učitelské povolání (a mnohdy také životní poslání)
není snadné, sám starosta města názorně předvedl, čím
vším učitelé musí být, a co vše musí splňovat a dodržovat. Potýkají se s nástrahami legislativy, výstřelky žáků
a někdy i rodičů. Stále ale mají dostatek sil věnovat se
svému povolání naplno, předávat vzdělání a tím tak
zapsat nesmazatelné stopy do nitra našich dětí. Pedagogové si zaslouží náš neskonalý obdiv.
Hana Helsnerová

Při příležitosti oslavy Dne učitelů byli někteří z nich
oceněni za svoji svědomitou a náročnou práci. Zastupitelé města předali pamětní listy, drobné dárky a květiny 14 dámám, působících v našem školském systému.
Oceněny byly: Mgr. Jarmila Růžičková, Mgr. Jana Dohnalová, Mgr. Blanka Nevařilová, Libuše Kolomazníková,
Mgr. Andrea Krejčí, Mgr. Terezie Indráková, Martina Ko-

Zlínský kraj ocenil učitele a pracovníky školství
Uherský brod - „Našim cílem, je mít školství ve Zlínském kraji na vysoké úrovni a jsem přesvědčen, že všichni
pedagogové, kteří si ocenění převzali, tento cíl naplňují.
Vedou nejen mladou generaci k vysoké úrovni vzdělávání,
ale jsou zároveň i pro své kolegy inspirací a příklady hodnými následování," poděkoval všem přítomným pedagogům
hejtman Jiří Čunek.
Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor školství
krajského úřadu doručeno 68 návrhů. Ty byly posouzeny
výběrovou komisí, již ustanovila krajská rada, a následně
bylo vybráno 18 pracovníků, kteří si kromě pamětní medaile Zlínského kraje odnesli také sošku sovy coby symbolu
moudrosti a vzdělanosti. Vytvořili ji žáci Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí pod vedením
svých učitelů.
Mimo jiných byla oceněna také Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka, 1. Základní škola Holešov, na návrh: zástupce
ředitelky, školská rada, Město Holešov.
Paní ředitelka Růžičková ve škole pracuje od roku
1984, od roku 2005 jako ředitelka školy 1. Základní školy
Holešov. Je to výborná učitelka, používá moderní metody
výuky, využívá mezipředmětové vztahy, je důsledná, ná-
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ročná, ale i přátelská a laskavá. Jako ředitelka má významný podíl na rekonstrukcích budovy školy, vybavení tříd
moderními pomůckami a IT technologiemi. Ve škole podporuje pozitivní klima školy bez stresů a napětí, má zájem
řešit problémy, je připravená vždy vyslechnout a pomoci.
Velmi ji oceňují nejen pedagogové, ale i rodiče a zřizovatel. Podporuje účast školy v mnoha projektech (Šance pro
každého, Zdravá chodidla, Brána jazyků otevřená, Rozvoj
tvůrčího myšlení žáků, Učíme se spolu, Přesmosty). Svou

pedagogickou i manažerskou prací pomáhá tvořit image
školy, připravené poskytnout žákům vzdělání odpovídající
nárokům současného světa.
Dále pak Leona Rousová, zástupkyně ředitelky, Základní škola a Mateřská škola Rymice, na návrh starosty obce.
Paní Rousová pracuje v MŠ jako učitelka a zástupkyně
ředitelky od roku 1986. Je jí vlastní kvalitní pedagogická
práce, důraz na samostatnost dětí, zdravý životní styl
a sociální rozvoj dítěte. Aktivně se vzdělává v oblasti legislativy, čtenářské gramotnosti i společného vzdělávání.
Sdílí své dovednosti i nové poznatky s učitelkami své MŠ
i ostatními MŠ v regionu. Vede děti k účasti v mnoha soutěžích, projektech a akcích (Recyklohraní, Dni Salvatora,
ochrana životního prostředí, kulturní akce v rámci obce).
V rámci mimoškolní činnosti spolupracuje s obcí, s Muzeem Kroměřížska, kde pomáhala vytvořit stálou expozici
prací dětí na Rymické tvrzi.
Potlesku i blahopřání se dostalo rovněž Lucii Bakalové, učitelce na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, která
zvítězila v regionálním kole soutěže Zlatý Ámospro Zlínský
a Jihomoravský kraj.

www.holesov.cz

V Holešově jsme oslavili Světový den zdraví
Den pro zdraví - 7. duben 2018
Den pro zdraví nabídl diagnostiky,
poradenství, zdravé dobroty i meditaci
Jedenáctý ročník Dne pro zdraví, který se v sobotu
7. dubna konal v prostorách 3. ZŠ Holešov s podtitulem Nekonečná radost života, nabídl tradiční
diagnostiku zdravotního stavu, poradenství, zdravé
jídlo, recepty a ochutnávky. Lidé také mohli využít
příležitosti a proškolit se, jak poskytnout první pomoc,
zacvičit si, meditovat nebo zažít základy sebeobrany.
Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky.
Text a foto
Dana Podhajská

Charitativní běh pro zdraví
Holešov běžel na pomoc dětem
Sedmnáct a půl tisíce korun na podporu dětského oddělení Kroměřížské nemocnice
vydělal charitativní běh, který se v sobotu 7. dubna v rámci Světového dne zdraví
a městského Dne pro zdraví konal v Holešově.
Podpořit zdraví jiných i to vlastní přišlo 175 účastníků od malých dětí až po seniory.
Start byl na náměstí. Rodiny s dětmi běžely třísetmetrový okruh a dospělí pětikilometrový okruh, který vedl z náměstí přes zámeckou zahradu, oboru až do Dobrotic
a zase zpět. Odměnou jim všem byly originální dřevěné medaile. Akce vyvolala
velký zájem a nadšení lidí, kteří si užili i krásné jarní počasí.
Text a foto Dana Podhajská

Za rok dětským oddělením ORL projde na 700 dětí, výtěžek jim zkvalitní a zpříjemní pobyt v nemocnici.

Úklidové akce
První dubnový víkend patřil v Holešově úklidům na
všech frontách. Čistotou září Americký park, zámecká
zahrada a ani okolí řeky Rusavy nezůstalo bez povšimnutí. K úklidu se připojilo například volnočasové
středisko TYMY, konkrétně všetulští debrujáři, kteří
společně se spolkem Proud Holešov provedli jarní brigádu v Americkém parku. Ta byla zakončena opékáním špekáčků. Tentokrát se brigádníků sešly čtyři de-

sítky, pomáhat přijeli dokonce "kačeři", jejichž zálibou
je geocaching, až ze Slušovic, Vizovic, Přerova, Zlína
a Kroměříže. Do pořádného jarního úklidu se také již
tradičně ve spolupráci s Povodím Moravy zapojil Sbor
dobrovolných hasičů Holešov společně s holešovskými skauty, rybáři a TyMy centrem. V sobotu ráno se
sešlo hned třicet dobrovolníků, kteří neváhali, vzali
odpadkové pytle a rukavice, a vydali se podél toku

řeky Rusavy. Plných pytlů odpadků sesbírali hned
několik. Vydařenou akci pak zakončili občerstvením
na hasičské zbrojnici. O úklid zámeckého parku se pak
zasloužili pracovníci společnosti Sfinx. Holešov je tak
díky všem brigádníkům „jako ze škatulky“.

Hana Helsnerová

Město Holešov - rada i zastupitelstvo - děkuje všem,
kteří se zapojili do úklidu
veřejných prostranství a parků v Holešově i toku Rusavy
a dalších prostor města. Každá taková iniciativa si zaslouží
nejen poděkování, ale i ocenění a zapíše se do historie
města a vytváření pozitivní
atmosféry v životě města.

Moc děkujeme
R. Seifert
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Nocování ve škole
1. Základní škola Holešov se už po několikáté připojila
k celostátní akci Noc s Andersenem. Zájem o spaní ve škole
je vždy obrovský. Je to jedna z největších a nejatraktivnějších akcí školní družiny. Letos připadla na noc z 23. na 24.
března. Ve škole se po 18. hodině sešla téměř stovka školáků
vybavených karimatkami, spacáky, pyžamem, nezbytnými
toaletními potřebami a také plyšovými mazlíčky na spaní.
Některé maminky zásobily děti napečenými dobrotami.
Letošní program se nelišil od zaběhnutého zvyku.
Po příchodu si děti vyráběly ve svých odděleních drobné výrobky. Poté následovala pyžamová diskotéka a hry v tělocvičně. Po
osmé hodině startovali nejmladší na stezku odvahy (s hodnými
strašidly, co dávají úkoly), a než vyrazil poslední ze starších, bylo
po desáté hodině. V té době už nejmladší spokojeně spali. Starší
ještě poslouchali čtené pohádky, některým se podařilo usnout
hodně pozdě. Ráno pak děti posnídaly oblíbenou vánočku
a rodiče si je kolem deváté hodiny vyzvedli domů.
Noc s Andersenem byla letos motivována pohádkami o pejskovi a kočičce od Karla Čapka. Na toto téma také
všechna družinová oddělení namalovala soustu krásných
ilustrací, které jsou vystaveny u vchodu do školy.
vychovatelé ŠD a J. Růžičková

Natáčení studentského filmu
Na 1. Základní škole probíhalo 20. března natáčení
některých scén krátkého filmu Láska nebojácná. Bude
to absolventský produkt studentů střední filmové školy ve Zlíně, která nese název Creative Hill College. Naši
mladší žáci z 1. stupně se mohli zúčastnit natáčení jako
komparz, jeden žák bude jednou z ústředních postav.
Název filmu je trochu zavádějící, nepůjde o žádnou
školní lásku, ale o film, který je zaměřen na prevenci šikany. Z tohoto důvodu jsme také rádi svolili k natáčení.
Režisérka filmu je navíc naše bývalá žákyně. Pro všechny
zúčastněné bylo natáčení velmi zajímavým zážitkem.
Těšíme se, až bude koncem června veřejné promítání
v Hulíně.
J. Růžičková

Projekt EDISON a zahraniční studenti na 1. ZŠ Holešov
Už jste slyšeli o projektu EDISON? Žáci 1. Základní
školy Holešov ano, neboť se v únoru na týden stali jeho
součástí. Jedná se o mezinárodní projekt, který českým
žákům umožňuje netradiční formou rozšířit své znalosti
cizích jazyků, přitom se seznámit s mladými lidmi z různých koutů světa a dovědět se o životě v jejich zemích.
Projekt Edison u nás proběhl v týdnu od 5. do 9.
února, kdy na naši školu zavítala skupina sedmi zahraničních stážistů – studentů vysokých škol, a to 2 chlapců
a 5 dívek z Číny, Indie, Ukrajiny, Indonésie a Taiwanu. Po
slavnostním přivítání, kterého se zúčastnili i představitelé města, se studenti ihned vrhli „do práce“. Každou
vyučovací hodinu trávili ve třídách s našimi žáky, povídali si s nimi, představili jim svou zemi i sami sebe. Aby
se v naší velké škole neztratili, byla každému studentu
přidělena dvojice našich žáků, kteří jim dělali průvodce a
pomocníky. Komunikace probíhala převážně v anglickém

jazyce, ale v několika hodinách mohla díky studentce
z Ukrajiny zaznít i ruština, neboť i tento jazyk se na naší
škole vyučuje. Studenti zavítali postupně do všech tříd
prvního i druhého stupně a kromě toho proběhlo ještě
několik setkání s našimi dětmi mimo školní lavice (buď
v tělocvičně, nebo v atriu školy), což přispělo k spontánnější a uvolněnější komunikaci. Akcí na rozloučenou se
stalo páteční hudebně-taneční odpoledne, jehož součástí bylo i malé kulturní vystoupení – student z Indonésie uchvátil svým beatboxem, naše děvčata na oplátku
předvedla cup song. Týden uběhl jako voda, ale i za tak
krátkou dobu byla navázána mnohá přátelství, a když
došlo na loučení, bylo to se slzičkami na obou stranách.
Projekt Edison se však odehrával i mimo prostory školy. Od neděle do neděle byli stážisté ubytováni
v hostitelských rodinách z řad našich žáků, učitelů i přátel
školy, což jim umožnilo poznat i tu zcela všední stránku

života v naší zemi. Některé dny byl pro studenty připraven společný odpolední program, jako např. návštěva
TYMY centra nebo procházka po památkách Holešova.
Podle ohlasů víme, že mnozí naši žáci si týden se
zahraničními studenty opravdu užili a svým přátelským
a vstřícným přístupem výrazně přispěli k celkové spokojenosti stážistů. Ti nejednou vyjádřili přání znovu se
za námi podívat a některým se to během jejich šestitýdenního pobytu v ČR opravdu podařilo. Opakovaně přijeli navštívit své holešovské přátele, studentka z Ukrajiny
dokonce znovu zavítala i do vyučování.
Lze říci, že projekt Edison byl opravdu úspěšnou
a obohacující akcí pro všechny zúčastněné, a bude-li
v budoucnu příležitost, rádi se do něj znovu zapojíme.
A odkud získal projekt svůj název? EDISON = Education.
Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.
Mgr. Jana Sabová a Jitka Gregušová
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10. jubilejní ples 2. Základní školy Holešov
Reprezentativní prostory rekonstruovaného holešovského zámku, bohatý program a do posledního místa
plné sály. Takto ideální podmínky měl 10. jubilejní ples
Spolku rodičů a přádel dětí při 2. Základní škole Holešov,
který se konal 3. března 2018. Vstupenky byly vyprodané dlouho před samotným zahájením a bylo tak jasné,
že ani letos nezůstaneme pozadu za tvrzením, že tento
ples se stal vyhledávanou společenskou akcí pro obyvatele Holešova a okolí.
Velkou inspirací pro tanec bylo vystoupení skupiny Gradace Kroměříž, která předvedla jak klasické, tak
latinsko-americké tance. Tanečníci z Gradace navodili
výbornou atmosféru, která byla vidět celý večer na prakticky stále plných parketech. Velký potlesk sklidila i dívčí
skupina Nefertari, která diváky zaujala dvěma vstupy –
tancem se svíčkami a žhavou brazilskou show.
K tanci i poslechu hrála velmi oblíbená a žádaná,
skvělá skupina Expo&Pension a AZ band.
Na plese nechyběla ani tombola, a i v letošním ročníku si hosté mohli vylosovat skvělé ceny, jak praktické
a užitečné, tak i k pousmání.
Chtěli bychom srdečně poděkovat těm, kteří do holešovského zámku přišli, podpořili činnost naší školy, ale
především těm, kteří se na přípravě plesu podíleli nebo
přispěli svými dary do tomboly.
Výtěžek z plesu spolek rodičů každoročně věnuje žákům na doprovodné programy a akce související
se vzdělávacím programem školy nebo volnočasové

aktivity, spolufinancuje kulturní, společenské a osvětové
akce pro žáky, podílí se na vybavenosti školy výukovými
pomůckami, poskytuje příspěvek na odměny žáků za
mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé
akce, výlety, exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci primární prevence.
Ještě jednou velký dík SRPD při 2. Základní škole
Holešov za jeho aktivitu a stálou přízeň žákům školy.
Mgr. Helena Moravčíková

Spelling Bee
V pondělí 26. 3. se naši žáci od páté do deváté třídy
utkali v soutěži Spelling Bee. Tentokrát soutěžili žáci,
kteří se probojovali z třídních kol do celoškolní soutěže.
Spelling, nebo-li hláskování, bylo oproti třídním kolům mnohem náročnější. Žáci museli hláskovat anglicky
nejen slovo, které viděli, ale i další slova, která pouze
slyšeli. Všichni chlapci a děvčata byli ve školním kole
úspěšní, všichni byli perfektně připraveni. V první kategorii zvítězila třída šesťáků, ve druhé kategorii osmáci.
Absolutním vítězem první kategorie se stala Katka
Kvintová ze 6. A třídy a ve druhé kategorii Robert Dvorník ze třídy 8. A.
Mgr. Lenka Janská

Úžasné vlastnosti vody
–projektový týden
U příležitosti Světového dne vody, jsme ve školní družině připravili projekt „Úžasné vlastnosti vody“.
S tímto tématem nám přijela pomoci „paní profesorka
Stefanie Hawkingová z Los Angeles“. Děti její přednáška
velmi zaujala a vyzkoušely si i několik pokusů, na kterých poznaly, jaké vlastnosti voda má. Nakonec vytvořily
plakáty, které nám nyní připomínají, jak je voda nepostradatelná pro celý svět.
Bc. Alena Drápalová

Že jste nebyli nikdy
v pravěku?
A to děti, rodiče a prarodiče v Žopech ano. Využili
fotokoutku s pravěkým mamutem, soutěžili s pravěkým
ptákem a tancovali s pračlověkem, který jich obdaroval
drobným dárkem.
Tak dobře se měli 18. března v neděli ...
Dětský klub Sovička+Osadní výbor Žopy
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Předškoláci si vyzkoušeli zápis nanečisto
Holešov – Ve čtvrtek 22. března proběhl v 3. ZŠ
Holešov zápis nanečisto. Pro předškoláky jsme připravili
aktivity, které měly prověřit jejich znalosti a dovednosti
potřebné pro nástup do první třídy. V doprovodu rodičů si děti vyzkoušely poznávat barvy a tvary, dávaly
do správného pořadí obrázky z pohádky, kreslily postavu, někteří počtáři už dokonce poznali čísla do pěti.
V učebně hudební výchovy si také mohly děti zahrát
na hudební nástroje nebo zatančit a zazpívat společně
s paní učitelkou. Za splněné úkoly dostaly děti malou od-

měnu. Někteří předškoláčci se zpočátku trošku ostýchali,
ale přítomnost rodičů i hodných paní učitelek jim dodala
odvahu. Zápis nanečisto nebyl žádným náročným testováním, chtěli jsme, aby se děti seznámily s prostředím
školy a rodiče mohli posoudit šikovnost svých dětí. Už se
na všechny předškoláky těšíme při opravdovém zápise
do první třídy. Ještě jednou se se všemi určitě potkáme 24. května, kdy pro zapsané předškoláky chystáme
ukázkovou vyučovací hodinu.
3. ZŠ Holešov

Den otevřených dveří na 3. ZŠ Holešov
Holešov – Den učitelů pojali na 3. Základní škole
stylově a oslavili ho dnem otevřených dveří. V tento
den se zájemcům nabízela možnost zajít se podívat, jak
funguje 3. Základní škola, jak probíhá výuka, nebo jak se
daří dětem například při tělesné výchově. Ve škole si každý mohl prohlédnout jednotlivé třídy, učebny, jídelnu
nebo tělocvičnu a bazén.
Vzhledem k tomu, že se Den otevřených dveří konal
ve středu před Velikonocemi, učitelky angličtiny dětem
připravily zajímavou zahraniční tradici. Děti se vydaly
hledat Velikonoční vajíčka do školní zahrady. S úspěchem jich našly více než 60. Do útrob školy si našlo cestu
několik desítek návštěvníků.
Hana Helsnerová

Žáci z 3. ZŠ Holešov se pohybu nebojí
Holešov – V současné době se stále mluví o nedostatku pohybu u mládeže. V naší škole si ovšem nemůžeme stěžovat. 3. ZŠ Holešov nabízí našim žákům dostatek
různých sportovních aktivit jak v rámci výuky tělesné
výchovy nebo nepovinného předmětu sportovní hry,
tak o přestávkách či po vyučování v kroužcích nebo ve
školní družině. Děti využívají všechny prostory našeho
rozsáhlého sportovního areálu, který se skládá z venkovního hřiště, tělocvičny a školního bazénu s patřičným
zázemím pro každé sportoviště.
Venkovní sportovní areál 3. Základní školy v Holešově se skládá z fotbalového hřiště s umělou trávou, ke
kterému přiléhá tartanová dráha, a hřiště na košíkovou
nebo házenou. Tyto prostory využíváme v hodinách
tělesné výchovy, odpoledne zde sportují děti ze školní
družiny. V pozdních odpoledních hodinách naše hřiště využívají sportovní kluby ke svým tréninkům. Ani
o víkendech sportoviště nezahálejí. Konají se zde různé
turnaje či fotbalová utkání. Do areálu, který je volně
přístupný, si mohou přijít zahrát s míčem i mladí lidé
z okolí školy. Správce areálu může po předchozí domluvě
zapůjčit vybavení nebo otevřít areál i v jinou dobu.
S příchodem sychravého podzimního počasí se žáci
stěhují do vnitřní tělocvičny. Ve vzdušném prostoru je
dost místa pro hraní míčových her, florbalu, pro gym-

nastiku nebo posilování. Čisté a moderní zázemí šaten
umožňuje žákům po skončení hodiny tělesné výchovy
použít i sprchy. Tělocvičnu využívá pro svoje aktivity
i školní družina. Večerní doba je určená pro sportovní
kluby, které zde mají své zázemí během období, kdy
nelze trénovat venku.
Podle Školního vzdělávacího programu máme do
tělesné výchovy zařazenu i výuku plavání. Žáci všech
ročníků v době podzimních a zimních měsíců absolvují
předepsaný počet hodin plavání v našem vlastním školním bazénu. Ten prošel v minulých letech důkladnou re-

konstrukcí tak, aby splňoval přísná hygienická pravidla
pro takováto zařízení. Žáci mají hodiny plavání v oblibě
a vůbec se netěší na konec topné sezóny, protože to znamená i konec plavání. Ze všech dětí se třeba nestanou
skvělí plavci, ale přestanou se bát vody a seznámí se
s jiným druhem pohybu.
V prostorách školy jsou o přestávkách hojně využívány stoly na ping-pong. Během velké dvacetiminutové
přestávky mají také žáci možnost vyběhnout na školní
hřiště, čehož mnozí využívají každodenně. Zejména pro
děti z prvního stupně je pobyt na čerstvém vzduchu posilou pro další práci v následujících hodinách.
Žáci naší školy se opravdu pohybu nebojí. Svědčí
o tom každoroční přední umístění ve florbalových či
fotbalových turnajích, dokonce i v dívčích kategoriích.
Také žáci prvního stupně si zdatně vedou na soutěžích
ve vybíjené. Tělesná výchova je pro většinu žáků oblíbeným předmětem, kvůli kterému stojí za to přijít do školy.
Olympijské heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ platí i u nás. Snažíme se naše žáky všestranně
sportovně rozvíjet. Je pro nás důležité, aby žáci měli ze
sportu radost a aby tak byl pro ně aktivní pohyb samozřejmostí i v dospělosti.
3. ZŠ Holešov

duben 2018 | 17

ŠKOLSTVÍ

Gymnázium Ladislava Jaroše rozšiřuje své zahraniční kontakty
Musím se přiznat, že je to pro mne, narozeného na
sklonku padesátých let, poněkud složité téma. Celou
svou školní a studentskou docházku jsem se musel povinně učit rusky (a to jako tzv. první, tedy nejdůležitější
jazyk), povinně jsem musel předstírat přátelství a obdiv k SSSR, i když jsem zažil rok 1968 a s ním přirozeně
spojenou nedůvěru, ba až nenávist ke všemu ruskému.
Ostatně přes mnohaletou výuku jsem se nikdy rusky
pořádně nenaučil. Po roce 1989 následovala přirozená
reakce tehdejší společnosti – ruština prakticky zcela
vymizela ze škol a učitelé ruštiny se chtě-nechtě přeškolili na angličtinu. Uplynulo skoro třicet let a ruština
se opět stává jedním z nejžádanějších jazyků, ostatně
není se co divit, je to celkem blízký slovanský jazyk,
Rusko a další země, kde se dá rusky domluvit jsou relativně blízko a obchodní aktivity mezi námi a jimi jsou
intenzivní a časté. Rovněž naše gymnázium zavedlo
výuku ruského jazyka – sice se zatím ruština vyučuje
pouze jako druhý jazyk, ale díky velmi dobré kvalitě jazykové výuky už studenti vyšších ročníků celkem dobře
ruštinu ovládají.
A tak v rámci zvýšeného zájmu o ruštinu navázalo
naše gymnázium spolupráci s Veřejnoprávní školou č.
598 se zaměřením na matematiku, chemii a biologii z
Petrohradu v Ruské federaci. Pro výuku jakéhokoliv jazyka je samozřejmě mimořádně účinný přímý kontakt
nejen s rodilými mluvčími, ale i s kulturou a zvyklostmi
příslušného národa. Proto se ve druhé polovině března
realizovala první návštěva delegace studentů a učitelů
této partnerské petrohradské školy na holešovském
gymnáziu. Petrohradští maturanti se dvěma profesory trávili týden v Praze a vlakem si zajeli do Holešova.
Zde se jich ujali studenti ruštiny z našeho gymnázia pod
vedením paní profesorky Mgr. Hany Brdičkové, která učí
německý a ruský jazyk a s organizační podporou zástup-

kyně ředitele Mgr. Miriam Kuczmanové. Rusové si prohlédli gymnázium, podívali se do vyučování, dokonce se
zúčastnili vyučovací hodiny matematiky v maturitním
volitelném semináři, pobesedovali (rusky) se studenty a
kantory naší školy, kde se porovnaly oba systémy studia
- petrohradská veřejnoprávní škola je zhruba dvakrát
větší než holešovské gymnázium, chodí do ní ale nejen
studenti středoškolského – gymnaziálního studia, ale i
žáci základní školy, jinak ale znalosti a rozhled studentů
našich a ruských je zhruba stejný. Ruští hosté (doprovázeni holešovskými hostiteli ve stejném množství) si
potom prohlédli pamětihodnosti Holešova, zúčastnili se
besedy se starostou a místostarostou města, kde dostali
i malé upomínkové dárky a rychle se vrátili na gymnázium, kde ředitel gymnázia Holešov PaedDr. Zdeněk Janalík slavnostně podepsal se zástupci Veřejnoprávní školy
č. 598 smlouvu o partnerství. No a potom už zase odjeli
do Prahy s tím, že se brzy opět s holešovskými studenty
a kantory uvidí – v Petrohradě i u nás, v Holešově.

Po této zkušenosti (zúčastnil jsem se besedy se
studenty ruštiny na gymnáziu, doprovázel jsem delegaci po městě a účastnil se i besedy u starosty města)
musím přehodnotit mnoho svých starých předsudků.
Ruští hosté vypadali a chovali se úplně stejně jako
my, dávno pryč jsou doby, kdy na rodinách ruských
důstojníků z okupační armády po roce 1968 bylo zdaleka vidět (v oblečení, účesech i chování), že jsou to
Rusové. Studenti (ruští i naši – zde to nešlo kromě
jazyka rozlišit) jsou otevření, sebevědomí, přímí, nebojí se vystupovat. Došlo-li za mého mládí k nějakému takovému „družebnímu“ setkání, seděli jsme my
Češi na jedné straně, Rusové na straně druhé a bavili
se prakticky jen mezi sebou. Teď to ale bylo naopak –
ruští i naši studenti vytvořili smíšení skupinky a zcela
příjemně, bez trémy si povídali – jako mladí lidé, kteří
se vzájemně respektují a mají o sebe upřímný zájem.
Atmosféra celého setkání byla přímo skvělá, opravdu
družná, přátelská, bez jakýchkoliv předsudků. A ještě
jedna změna – zatímco když jsme si my před čtyřiceti
lety po mnoha letech výuky ruštiny neuměli s nějakým
výrazem či obratem poradit, zkoušeli jsme to pomalu,
opakovaně česky. Těmto mladým lidem (kteří se ale
učí rusky jen dva – tři roky) se také občas nedostávalo
slov – a tak plynule přecházeli do vynikající angličtiny,
kterou jejich ruští kolegové zvládali stejně bravurně.
No, jsme už někde jinde a klobouk dolů před mladou
generací studentů – našich i ruských!
Tak ať se rozvíjí partnerství – družba – mezi holešovským a petrohradským gymnáziem, je vidět, že konečně je to bez předsudků, násilí a přímusů, a to je na
tom to nejskvělejší!!!
Karel Bartošek

Děti z Mateřské školy Sluníčko vynášely „Zimu“
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Výstava FLORIA JARO ohromí nápaditými květinovými expozicemi
symbolizujícími české dějiny
Na kroměřížském výstavišti proběhne na přelomu dubna a května již 42. ročník tradiční celostátní prodejní výstavy nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Loňské rozdělení výstavy na dvě části
mělo u návštěvníků velmi kladný ohlas, proto se organizátoři rozhodli i v letošním roce výstavu rozdělit do dvou termínů. První část výstavy proběhne od 27. dubna do 1. května a druhá se uskuteční od 5. do
8. května. Každá z expozic výstavy Floria Jaro se ponese v jiném duchu a návštěvníci se tak mohou těšit na dvě odlišná květinová aranžmá, která spojuje motto „Česká historie v květech“. Netradiční květinové
pojetí a profesionální úroveň vnitřních expozic zajistí přední české floristky Klára Franc Vavříková a Jarmila a Petra Pejpalovy. Jednotlivé instalace v pavilonu vždy doplní kavárna, kde budou moci návštěvníci
načerpat nové síly a nechat se unést krásou a vůní květin. V prvním termínu výstavy návštěvníky ohromí expozice galerijního typu tvořená tisíci jarních květin. V pavilonu A bude rozmístěno dvanáct naddimenzovaných kytic pro slavné ženy české historie. Zároveň páteční příchozí nadchne aranžování v přímém přenosu, kdy floristé zvučných jmen budou květinově ztvárňovat šest významných žen našich dějin.
V doprovodném programu vystoupí Eva a Vašek, Veselá Trojka, Moravská veselka a další. Druhá část výstavy uchvátí květinovým ztvárněním atributů známých českých mužů ve formě speciálních obrazů, tyto
budou umístěny v pavilonu A. Na ploše G budou vystaveny zajímavé florální objekty v podobě českých vynálezů, které vytvoří profesionální aranžéři ze Svazu květinářů a floristů České republiky. Letos organizátoři pro návštěvníky připravili velmi atraktivní doprovodný program a na první dva dny druhé části připravili Víkend s Receptářem, který bude naplněn přednáškami Vladimíra Šindeláře, soutěžemi a vskutku
bohatým programem, ve kterém vystoupí Marcela Holanová, Jan Vančura z legendární kapely Plavci a Vinš DUO. V dalších dnech si návštěvníci budou moci poslechnout hity skupiny DUO Jamaha a dalších. Pro
zábavu nejmenších zahradníků je přichystán unikátní Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních zábavních atrakcí. K prodeji budou sezónní květiny, okrasné stromy a keře či zahradnické nářadí.
Organizátoři mysleli na ještě větší komfort návštěvníků Výstaviště Floria, proto byly vybudovány další dvě parkoviště, tím se kapacita parkovacích míst navýší na téměř tři tisíce.

Inzerujte v Holešovsku
Kontakt: 774 359 921

až
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Upozornění!
Od 20. 4. do 4. 5. 2018 probíhá v chemické čistírně Novosady
sezónní čistění kožených oděvů a výrobků z přírodních usní.
Po - Pá 7:00 - 17:00, kontakt: 737 145 008

Tel.: 603 447 040

www.holesov.cz
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Holešovský jezdec zvítězil na mistrovství ČR ve snowkitingu
Holešov – V sobotu 24. února se na zamrzlém jezeře Lipno v campu Jestřabí v Černé v Pošumaví konalo
mistrovství České republiky ve snowkitingu. Své zastoupení měl také Holešov. Za klub Kiteboarding Holešov nastoupil závodník a teamový jezdec firmy Kiteboarding.
cz Petr Němeček.
„Na jezeře Lipno jsme využívali prakticky dokonalého zázemí. Nabídl se nám terén jak pro parádní disciplínu race, tak i pro Freestyle,“ uvedl Petr Němeček.
Závody se jely podle pravidel Asociace Českého
powerkitingu (AČP), proběhlo vysvětlení tratě a celkový
průběh závodu. Mezitím začal foukat vítr na jezeře a kousek od břehu hlásilo 6-8 m/s. V 11 hodin byla odstartována první rozjížďka závodu race. Odjeto bylo velmi svižně,
ale na další rozjížďky bylo nutné posunout celou trať o cca
100 m více na jezero, neboť na původním startu vše komplikovaly silné turbulence, které závodníkům neumožňo-

valy klidný start. Dál už proběhlo vše hladce. Jako první
startují vždy závodníci na lyžích a po 45 vteřinách za nimi
závodníci na snowboardech. Ti jedou stejnou trať také
s hromadným startem. V této kategorii závodilo celkem
29 závodníku, z toho 17 lyžařů a 12 snowboardistů. Pro
diváky šlo o skvělou podívanou. V tomto závodě se zástupce Holešova, který nazul lyže, umístil na 11. příčce.
Odpoledne startovala další kategorie a disciplína
freestyle přinesla velkou radost. Petr Němeček zde totiž
obhájil své prvenství. Ve freestylu byly k vidění nejrůznější triky, jak „oldschool“, tak „newschool“, ale i obrovské dech beroucí skoky. Klub Kiteboarding Holešov děkuje pořadatelům těchto závodů KITEFORCE.CZ a stejně
tak i sponzorům KITEBOARDING.CZ.
Pár zajímavostí o sobě a o tomto sportu, který si
získává stále větší oblibu, nám sdělil mistr ČR Petr Němeček.

Trvalo mi dva měsíce než jsem se na prkně vůbec rozjel...
Jak dlouho už tento sport děláš?
Začal jsem s kitingem a úplně poprvé jsem se
s tímto sportem setkal v listopadu 2013. Takže 4 roky.
Samozřejmě se nedá říct, že člověk přijde a hned jede,
ale je třeba začínat a učit se postupně. Mně osobně trvalo asi dva měsíce, než jsem se vůbec rozjel na prkně
a jakš takš ovládal draka. Šel jsem cestou samouka, takže to trvalo déle.

Vysvětli nám rozdíl mezi kiteboardingem
a snowkitingem? Jde jen o ten sníh?
Kiteboarding je obecný výraz pro jízdu s drakem.
Kiteboarding se oběcně dělí na: Kitesurfing (jízda s drakem na vodě se surfem, či wakeboardem), Landkiting
(jízda na trávě na mountain boardu, travních lyžích,
travních bruslích…), buggykiting (jízda na bugyně),
snowkiting (jízda na sněhu- lyže, snowboard).

Která disciplína Tě nejvíce baví?
Landkiting! Jezdil jsem dlouhou dobu na skateboardu, takže možná i tím to bude. Ale hlavně jsem Holešovák a kousek za městem na Větřáku je krásná travnatá
plocha a otevřený prostor, kde nám často fouká vítr
a všichni Holešováci ví, že v Holešově fouká často. Je
to i tím, co má člověk kousek od domu a když je počasí, prostě jde. A pak díky technice, obzvlášť při skocích
a tricích, je potřeba přesnost v ovládání draka, aby dopad a odjezd byl čistý a ne tvrdý.

Co vše je potřeba udělat a jak často je potřeba
trénovat, aby se člověk dostal a dokonce zvítězil
na MČR?
Tak určitě vždycky je to o tom, co od toho člověk očekává, čeho chce dosáhnout, a je důležité věnovat čas tréninku, aby se člověk udržel ve formě. Na MČR může soutěžit
v podstatě každý, po registraci a zaplacení startovného.
Já osobně, když nefouká, ve volném čase rád běhám, jezdím na bruslích, cvičím a protahuju se. To se pak dá zúročit. Prostě před soutěží to chce dodržovat určitý režim.

Kde teď vlastně trénujete? Už jste našli náhradní tréninkovou plochu?
Byla zima, takže jsme jezdili snowkiting. Párkrát jsme
byli na Slovensku (Vrátná-Malá fatra)a jinak u nás na
kopcích (Veselský kopec, Rýžoviště atd.). Jinak než se vyřeší plocha pro landkiting (momentálně řešíme pronájem
a úpravu plochy u Martinic s družstvem Martinice a.s, jež
jsou nám nakloněni), jelikož na Větřák už nemůžeme, tak
jezdíme ve Fryšták u Vilanty v kopci. Bohužel se tady dá
jezdit jen na severní směr větru a tráva je velice hrubá
a nerovná. Úplně ideální to není, ale v rámci možností se
to dá. No a za chvíli je tu jaro, tak jezdíme i na vodě.
Kolik je vás v klubu? Přibíráte další členy?
Je zájem?
V současné době je nás deset, přátel a kiterů z blízkého okolí. Přibíráme členy a zájem lidí, kteří se tomuto
sportu věnují, samozřejmě je. Zvlášť, aby se tento sport
rozvíjel i u nás a vznikala určitá místa, kde se tento sport
dá provozovat. A s tím, když pak něco vznikne, bude
zázemí, určitě přijdou i noví a nadějní budoucí kiteři,
kterým se budeme rádi věnovat a podporovat.
Čekají Tě teď nějaké další závody?
Momentálně ne. Teď je důležité vyřešit plochu u Martinic. To bude trvat asi 3 měsíce, než se tam poprvé vůbec
někdo rozjede, protože úprava bude poměrně náročná
a bude to něco stát, takže to bude lítačka. Věřím, že se nám
to podaří a najdou se i lidé, kteří nám jakkoli pomohou.
Díky za rozhovor a ať to lítá.
Hana Helsnerová

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
s litými nápisy
a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081
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Thaiboxeři se utkali v zámeckém ringu
Holešov – Stalo se již tradicí, že jednou ročně
je velký sál holešovského zámku svědkem trochu jiné
společenské události. Nikoliv hudební, ani divadelní,
ale sportovní. Uprostřed sálu pod křišťálovými lustry
tak letos opět „vyrostl“ thaiboxerský ring, ve kterém se
při Večeru bojovníků odehrálo 7 amatérských zápasů
a hned 5 „profi“ zápasů. Natvrdo bez chráničů si to rozdala jména jako Šopík, Fenz, Novosad, Tarabus, Stelšovský,
národní šampion a domácí odchovanec Haiser a další.
Mezi šestnácti provazy se ve třech zápasech utkaly také

zástupkyně něžného pohlaví. Jeden profesionální zápas
si vynutil technické ko z důvodu tržné rány na noze, ale
jinak naštěstí nemusel záchranný tým, který dohlížel na
bezpečnost celé akce, žádná jiná vážná zranění ošetřovat.
Domácí bojovníci pod vedením Petra Osokina si
udrželi skvělou bilanci šesti výher ze sedmi „fightů“. Při
zápasech čerpali mimo jiné také ze zkušeností, které si
přivezli z únorového soustředění v Thajsku. Diváci mohli
před některými zápasy opět vidět vykonání Wai khru. Jde

o rituál sloužící k rozehřátí soutěžících a zároveň je také
vyjádřením úcty a respektu k vyučujícím a trenérům.
V přestávkách pak bylo možné shlédnout také ukázku
brazilského jiu jitsu a představili se i malí Judističtí talenti z SKP Judo Holešov. V pořadí již čtvrtý ročník galavečera bojovníků thaiboxu nabídl třem stovkám diváků
a fanoušků tohoto bojového umění s více než tisíciletou
tradicí opět skvělou podívanou, bouřlivou atmosféru
a neobyčejný zážitek.
Hana Helsnerová

Zámecká 5
Populární běžecké závody pro celou rodinu se uskuteční v pátek 8. června od 16 hod. v holešovském zámeckém parku.
Na hlavní závod již byla zahájena registrace na:
http://rohalovska-desitka.cz/zamecka5/
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Republikové finále ve šplhu úspěšné pro domácí závodníky
Holešov přivítal v třetím březnovém týdnu populární středoškolskou soutěž ve šplhu dívek a hochů. V tělocvičně 1. ZŠ Holešov se při finále Poháru Asociace školních sportovních klubů ČR setkalo 18 školních družstev z
celé republiky a k vidění byly velmi pěkné výkony! Dívky
šplhaly na tyči 4,5 m s přírazem, zatímco hoši překonávali
tutéž vzdálenost ze sedu bez přírazu. Během dvou soutěžních dnů absolvovali závodníci pět pokusů, z nichž se
sčítaly dva nejlepší; co se soutěže týmů týče – rozhodoval součet časů tří nejlepších závodníků ze čtyřčlenných
celků. Zkušený pořadatelský tým z místní policejní školy
je každoročně zárukou hladkého průběhu této soutěže
(v Holešově se pravidelně střídají finále ve šplhu
a v silovém čtyřboji) a nejinak tomu bylo i letos: dívky
i hoši absolvovali pokusy ve skvělé sportovní atmosféře,
podpořené vzájemným fanděním nejen v rámci svých
družstev. Potlesk všech přítomných diváků si vysloužily
nejen výkony, ale i nasazení a bojovnost všech soutěžících – prostě ve sportovní hale bylo to pravé fair-play
prostředí, kterého si všichni užívali! Mezi děvčaty suverénně obhájila své loňské prvenství Marie Berčíková
z Gymnázia Trutnov – držitelka českého rekordu sice
tentokrát nepřekonala svůj výkon, ale nejlepším časem
2,48 s se jasně vyčlenila ze startovního pole a od začátku
finále nebylo o jejím vítězství pochyb. Hoši bojovali do
posledního pokusu o celkové umístění a historie tohoto

závodu ještě nikdy nezaznamenala tak minimální rozdíl
mezi prvními čtyřmi závodníky – vždyť domácího vítěze
Petra Zajíčka dělilo od bramborové příčky pouhých 11
setin sekundy! Mezi medailisty se k radosti domácích neztratili ani zástupci Zlínského kraje, kteří získali několik
medailových umístění.
Dovolte mi, abych poděkovala všem pořadatelům
v čele s garantem sportu Danielem Kolářem za realizaci
krásného závodu, děkuji také všem soutěžícím a jejich
učitelům za předvedené výkony a jejich vystupování
v průběhu soutěže. Finále Poháru kromě AŠSK ČR podpořili i Zlínský kraj, město Holešov a 1. ZŠ Holešov, a za
podporu jim patří rovněž velké poděkování.

18,05 s
19,54 s
19,89 s
5,11 s
5,91 s
6,07 s
22,14 s
24,10 s
25,40 s
7,19 s
7,24 s
7,28 s

Mgr. Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR

Silový čtyřboj vítězně pro Holešov
Silový čtyřboj se dlouhodobě řadí mezi populární
středoškolské sporty – Holešov a Kroměříž díky svým
úspěšným školám navíc patří mezi nejlepší účastníky
krajských i republikových soutěží. Ve středu 7. března
se v tělocvičně holešovské policejní školy konalo krajské
kolo, tentokrát spojené s přeborem moravských bezpečnostních středních škol a k vidění byly velmi pěkné
výkony. Dívky soutěžily v disciplinách šplh na tyči, trojskok snožmo, hod medicinbalem a sed-leh 1 minutu;
disciplíny hochů byly následující: tlaky s činkou, trojskok
snožmo, svisy a shyby na hrazdě. Krajské kolo, pořádané
policejní školou, Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje a Zlínským krajem bylo
zároveň postupovou soutěží pro republikové finále a výsledky byly následující:

VÝSLEDKY:
dívky družstva
1. Gymnázium Trutnov
2. BPA Brno
3. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
dívky jednotlivci
1. Marie Berčíková
(Gymnázium Trutnov)
2. Denisa Mercová
(BPA Brno)
3. Veronika Šmerdová
(BPA Brno)
hoši družstva
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. BPA Brno
3. Gymnázium Olomouc-Hejčín
hoši jednotlivci
1. Petr Zajíček
(VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Dominik Horký
(Gymnázium Olomouc-Hejčín)
3. Dušan Neimeistr
(VPŠ a SPŠ MV Holešov)

Dívky družstva:
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov A
2. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
3. VPŠ a SPŠ MV Holešov B
Jednotlivci:
1. Kristýna Kocourková (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Zuzana Drlíčková (Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž)
3. Zdeňka Chmelařová (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
Hoši družstva:
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. Tauferova SOŠ veterinární Kroměžíž
3. SPŠSH Uherské Hradiště
Jednotlivci:
1. Dušan Neimeistr (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Vojtěch Kovařík (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
3. Matěj Prášil (SPŠSH Uherské Hradiště)

Za dokonalou organizaci soutěže děkuji domácím pořadatelům v čele s Mgr. Danielem Kolářem, děkuji všem
závodníkům za pozitivní atmosféru závodů a postupujícím týmům přeji co nejlepší výsledek při reprezentaci
Zlínského kraje na celostátní soutěži, která proběhne
začátkem dubna v Karlových Varech.

Drásal - zájemci, hlaste se!
Chcete být i vy spojeni s touto sportovně – kulturní
událostí roku? Být spojeni s tradicí, hodnotami fairplay
a aktivně se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás
uvítáme mezi námi. Pro zdárný průběh těchto závodů potřebujeme min. 300 dobrovolných pořadatelů.
Požadované činnosti spočívají jako např. obsluha na
občerstvovacích stanicích, pořadatelská činnost v místě
startu a cíle, pořadatelé a regulovčíci po trasách závodů. Nabízíme finanční odměnu a vzhledem k výročnímu
čtvrtstoletí, jubilejní „drásalovské“ triko.

Bowlingový turnaj
BOWLINGOVÝ TURNAJ NEJEN HOLEŠOVSKÝCH
BIKERŮ PROBĚHL DNE 17. 3. 2018 v Holešově.
Besedy KRÁLE CYKLISTIKY PRO ROK 2017-2018 reprezentanta ČR v dráhové cyklistice Mgr. Tomáše Bábka
a Lukovského bikera Mirka Janoty byly opravdu poutavé
a parádní. Bowlingový turnaj 2018 se prostĕ vydařil. Zlatým hřebem večera byla premiéra video upoutávky na
Rohálovskou 50. Díky všem za účast.
Petr Musil

Mgr. Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR
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Stolní tenis – mládež Holešov
Holešov - Při vyhlašování Top 6 mládeže Zlínského
kraje zazněl Holešov celkem 4x a budeme mít opět zástupce i na mistrovství ČR.
Sobotou 31. 3. byl ve Slavičíně ukončen seriál krajských bodovacích turnajů mládeže do 18 let. Za sezónu
se odehrálo celkem 8 turnajů, kterých se zúčastnilo 164
mladých stolních tenistů z oddílů našeho kraje. Účast
na jednotlivých letošních bodovácích byla rekordní
a většinou se blížila nebo překročila 100. Na závěr posledního turnaje bylo připraveno tradiční vyhodnocení TOP 6
hráčů v jednotlivých kategoriích. Mládeži z TJ Holešov se
podařilo v takto obrovské konkurenci získat celkem čtyři
umístění, z toho jedno medailové, což je velký úspěch.

Na 4. místě mezi dorostenci se umístil David Stoklásek, kterému medailová pozice unikla pouze o pár
setinek bodů. Pátou hráčkou mezi dorostenkami se stala patnáctiletá Leona Hlobílková. Rovněž pátou pozici,
tentokrát mezi staršími žáky si vybojoval Michael Sigmund, který věkem stále ještě spadá mezi mladší hráče.
Tam si stoupl i na stupně vítězů a do Holešova dovezl
stříbrnou medaili. Michael rovněž úspěšně boduje na
celorepublikových turnajích, ze kterých už si také odnesl
pár ocenění včetně nominace na mistrovství republiky,
kde bude již podruhé město Holešov a celý Zlínský kraj
reprezentovat.
TJ Holešov

Kynologický klub Holešov zahájil
výcvikovou sezónu
S přicházejícím jarem se opět probouzí i činnost na
místním kynologickém cvičišti, kde pravidelně trénují
různé disciplíny se svými čtyřnohými parťáky nadšenci nejenom z Holešova, ale i z blízkého okolí. Jakýkoliv
sport se psem je jiný oproti ostatním sportům především tím, že člověk musí spolupracovat s živým tvorem,
ne vždy je tato spolupráce jednoduchá, je potřeba pejskovi porozumět a najít si k sobě vzájemnou cestu. Taky
to není jenom o samotném sportu, ale pořízení pejska je
závazek na spoustu let a je potřeba pořádně zvážit, zda
na něj máte dostatek času a za jakým účelem si pejska
pořizujete, aby v závěru netrpěl jak pejsek, tak vy. Na
kynologické cvičiště se můžete přijít podívat s jakýmkoliv plemenem, i když není typicky sportovní. Pokud
máte aktivního pejska a chcete se společně naučit něco

nového, nebo máte s výchovou vašeho mazlíčka nějaký
problém, zkušení výcvikáři se s vámi rádi podělí o rady
a tipy, jak s pejskem najít společnou řeč. Sportovních
disciplín existuje v dnešní době opravdu velké množství, je tedy z čeho vybírat a je jenom na vás a vašem
čtyřnohém kamarádovi, kterou cestou se vydáte, co vám
bude nejvíce vyhovovat. Ti ambicióznější a nadanější se
mohou později účastnit závodů a skládat různě zkoušky,
ale ani pouze rekreační úroveň není problém. Nejdůležitější je, aby daný sport bavil vás i vašeho pejska, tím
se utvrzuje váš společný vztah a ten vede k radostnému
a spokojenému soužití celé vaší rodiny a vašeho mazlíčka.
Přijďte se k nám podívat a přesvědčte se sami.

HC Žopy má zlato
Hokejový tým HC Žopy vybojoval v KAMHL za sezonu 2017-2018 kov nejcennější. Zlato si zajistil hlavně
skvělými výsledky po celou sezonu završenou 24. března
finálovým zápasem proti Buldok Otrokovice výhrou 5:3.
Za 5 sezon získal 5 pohárů a je tak nejúspěšnějším
týmem v historii této soutěže.

Vargová Veronika – KK Holešov

Volejbalisté SKP Holešov zakončili sezónu na 2. místě
Hned v první sezóně po znovuobnovení volejbalového oddílu SKP Holešov se hráčům SKP sezóna povedla téměř na jedničku. Tým složený kolem Antonína
Nášela, Kamila Janečky a Tomáše Vaculíka dokázal

potrápit všechny soupeře v kraji a o finální podobě tabulky rozhodoval až jejich poslední dvojzápas s prvním
týmem ze Starého Města. Hráči SKP nakonec v obou klíčových zápasech podlehli soupeři posilněnému oporami

z A mužstva a nakonec obsadili 2. místo v krajské tabulce.
Začátek sezóny byl ve znamení vylepšování souhry všech
hráčů, která se ale s každým dalším zápasem neustále
zlepšovala. Ve druhé polovině již hráči SKP byli téměř
dominantní, protože ze 14ti zápasů dokázali hned 11
z nich vyhrát. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi prvním
a druhým místem v tabulce byl opravdu mizivý, tak lze
tuto sezónu brát jako úspěšnou. Do týmu se navíc zapracovali i mladí hráči jako Jan Herman nebo Jakub Souček
a mnohdy si vydobili své místo v základní sestavě. Celý
tým SKP Holešov by tímto také rád poděkoval za hojnou
podporu fanoušků při domácích zápasech a budeme se
těšit na setkání v příští sezóně 2018/2019.
Sestava SKP Holešov 2017/2018:
Nahrávači: Kamil Janečka, Tomáš Vaculík
Smečaři: Pavel Červenka, Lukáš Douda, Tomáš Vaculík,
Eduard Stárek, Martin Šticha
Blokaři: Aleš Lutonský, Jiří Karabec, Radek Ohlídal
Univerzálové: Antonín Nášel, Erik Sova
Libera: Jan Herman, Jakub Souček
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VÝROČÍ / PŘÍSPĚVKY

VÝROČÍ - KVĚTEN
1. 5. 1928

Narodila se ŠALEROVÁ Božena, archivářka. Podílela se na inventarizaci školních fondů, farních úřadů, Archivu města Kroměříže i Okresního úřadu Holešov. Dlouholetá
organizátorka kulturních a osvětových akcí v Dobroticích. (+ 2008) – 90. výročí narození a 10. výročí úmrtí

4. 5. 1903

Narodil se VÁVERKA Jožka, milovník hanáckého národopisu. Absolvoval holešovské gymnázium a vyšší hospodářskou školu v Přerově. Pracoval jako hospodářský
úředník. Od r. 1934 působil v Kroměříži. Roku 1940 zatčen gestapem a po ročním věznění v Brně propuštěn pro vážnou zrakovou vadu. Do konce války zaměstnancem
Rolnické družstevní pekárny v Holešově. Po osvobození správcem melasárny v Kvasicích. Byl veřejně činný, např. v Sokole, v Osvětové besedě jako režisér ochotnických
představení, organizoval hanácké národopisné akce a slavnosti. V Chocni vydal knížku nemocničních dojmů „Z míst utrpení a nových nadějí“ (1933). V r. 1947 vydal
v Holešově soubor protektorátních veršíků v dialektu „Dyš to začlo - Přehršlí hanáckéch básniček ze začátku veliké vojny“, dále „Všetuly, hanácká dědina: Všetuly
v 30. letech 20. století“, „O nás pro nás...(povídání o Holešovsku, jeho lidu a věcách ledajakéch.)“. Pochován na holešovském hřbitově. (+14. 8. 1981 v Kroměříži) 115. výročí narození

15. 5. 1903 Narodil se STELZIG František. Vyučil se knihkupcem u firmy Krejza v Karlových Varech. Se svým otcem vytvořili ze svého knihkupectví na Palackého třídě v Holešově
středisko informací o současné kultuře. V obchodě byla zřízena i půjčovna knih pro stálé zákázníky. Hluboký vztah k výtvarnému umění - edice „Kroniky holešovské“
(1940) se Svolinského dřevorytem písmáka na obálce, kniha „Gazda Jura Vašut, pán na Čartáku“ s kresbami Jana Kobzáně. Věnoval se vlastivědě (jeden ze zakládajících členů holešovského Vlastivědného kroužku), folklóru, etnografii, archeologii, numizmatice, shromáždil sbírku pohlednic starého Holešova. R. 1943 po udání
zatčen a vězněn ve Zlíně, Brně a až do konce války v koncentračním táboře Dachau. Zabýval se přípravou publikace o našich hradech, zámcích a tvrzích - k vydání
nedošlo. V důchodu zpracovával kartotéku a třídil soukromou knihovnu dr. Mirko Očadlíka. (+11. 7. 1988) – 115. výročí narození a 30. výročí úmrtí
26. 5. 2013 Zemřel CVEK Dušan, MUDr., básník, šachista. Vyrůstal v rodině stavitele, dětství a dospívání prožil v Brně, Kroměříži a Holešově, kde v letech 1937-1945 absolvoval
Reálné gymnázium. Studoval na lékařské fakultě MU v Brně. Roku 1946 onemocněl plicní tbc, což ovlivnilo výběr jeho celoživotní lékařské specializace. Po studiích
pracoval v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách, ve Zlíně a Valašském Meziříčí. V roce 1960 přijal místo vedoucího lékaře Střediska TBC a respiračních nemocí v Krnově, kde pracoval i po odchodu do důchodu. Závodně se věnoval šachové hře. První báseň „Mé jste, Tatry bílé“ (Tatranské noviny, 1956) uveřejmil pod pseudonymem
D. C. Věk. Knižně debutoval básnickou sbírkou „Zrána“ (1963). Další sbírky: „Tekutý vzduch“ (1963), „Pravděpodobnosti“ (1964), „Jediné místo“ (1976), „Cestou stromů“ (1980), „Všechno je blízko“ (1984), „Milosrdná zem“ (1987), „Krajina v přízemí“ (1995). (*8. 6. 1926 v Brně) – 5. výročí úmrtí
30. 5. 1903 Narodil se STRUHALA Bohumil, učitel, pracovník muzea a archívu v Holešově. Od roku 1965 čestný občan města. Vydal „Sedmdesát let pěveckého spolku Podhoran
v Holešově“, s Janem Schneeweisem studii „Hudba na Holešovsku“ (1942). Vedl Krajinské hanácko-valašské muzeum v Holešově. Pracoval na katalogizaci archivu
v Holešově, od r. 1941 je pověřen jeho vedením. V r. 1947 jmenován správcem Okresního archivu v Holešově až do r. 1957. Psal archivní a historické články do Podřevnicka a Hospodářských zpráv, pracoval v archeologii okresu. Činnost přednášková a organizační. (+ 4. 7. 1972 v Holešově) - 115. výročí narození
31. 5. 1868 Zemřel SUŠIL František. Národní buditel, básník, hudebník, překladatel, teolog a sběratel moravských národních písní. Vystudoval v brněnském bohosloveckém
ústavě filozofii, roku 1827 byl vysvěcen na kněze. Profesor novozákonního biblického studia na bohosloveckém ústavu v Brně. Významná byla jeho činnost vědce-teologa a činnost vzdělávací (přeložil a komentářem opatřil všechny knihy Nového zákona, Spisy svatých otců apoštolských a latinské Hymny církevní).Velký buditelský
dosah měla jeho více než třicetiletá sběratelská činnost. Z vlastních i dodaných zápisů vytvořil svou druhou sbírku nazvanou Moravské národní písně, sbírka nová
s 288 nápěvy od Františka Sušila, která vyšla v Brně r.1840. Po mnohaleté usilovné práci pak r. 1860 vyšla nejvýznamnější Sušilova sbírka „Moravské národní písně
s nápěvy do textu vřaděnými“. Obsahuje 1889 tištěných nápěvů z Valašska, Lašska, Hané, Slovácka, Horácka, severního Rakouska, pruského Slezska a Těšínska. Svým
dílem položil základ ke kulturně-folkloristickému studiu. Organizátor spolkového a kulturního života, zasloužil se o vybudování tiskových a vydavatelských podniků.
Působení Františka Sušila je spojeno i s naším krajem. Část svých studijních let prožil v Kroměříži, od roku 1853 opakovaně navštěvoval Bystřici pod Hostýnem. A zde
také zemřel. Pohřben je v Brně na ústředním hřbitově. K jeho odkazu se hlásily generace našich předků (připomeňme si cennou činnost spolků Sušil v našem kraji,
např. v Bystřici p.H. a Holešově). Sušilovy zásluhy o národní, mravní a kulturní povznesení Moravy jsou mimořádné. (*14. 6. 1804 v Rousínově) – 150. výročí narození
květen 1983 Zemřel FUKSA František, herec a režisér ochotnického divadla. Od svých 16 let hrál s ochotníky v Přerově a ve Zlíně, především charakterní role ve hrách domácích i zahraničních autorů. Při olomouckém divadle absolvoval ochotnickou konzervatoř a po léta byl metodickým poradcem venkovských ochotníků. Zasloužil se o obnovení
ochotnické divadelní činnosti v Holešově po válce, o vznik Divadla 6. května. Za svou práci obdržel nejvyšší vyznamenání ochotnického divadelnictví, Zlatý odznak
J. K. Tyla. (*29. 8. 1900 v Holešově) – 35. výročí úmrtí

Zámek Holešov chystá výstavu Joži Uprky, vystaví i originály,
které patří do sbírek muzea
Zámek Holešov v létě vystaví největší skvost muzejních sbírek - kolekci devatenácti pastelových studií
akademického malíře Joži Uprky, které se na zámku náhodně našly po jeho rekonstrukci.
Kolekce z roku 1917 se jmenuje Kožuchy mužské
a jedná se o kresby mužských lidových kožuchů ze Slovácka a Slovenska malované technikou pastelu. Jejich reprodukce vyšly v roce 1920 v publikaci Kožuchy mužské.

Obrazy jsou v tuto chvíli převezeny ze zámku
k přeadjustování. Zámecká galerie je od června do září
2018 vystaví spolu s rozsáhlou kolekcí autorovy tvorby
zapůjčené z českých a moravských muzeí a galerií. (dap)
Pracovníci zámku předvádějí dva z devatenácti
vzácných Uprkových pastelů.
Foto Dana Podhajská
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TYMY
ZVEME VÁS
DUBEN
24. 4. Den Země – od 9.00
do 12.00 v zámeckém parku, v případě nepříznivého
počasí v tělocvičně TYMY
24. 4. Den Země s debrujáry
- od 14.30 do 16.30 na dvoře TyMy (v případě nepříznivého počasí v budově TyMy) - aktivity s ekotematikou
pro veřejnost
25. 4. Kouzlení s moosgummou – od 16.00, tvořivá dílna
pro děti i dospělé, cena: 80,- Kč
26. 4. Povídání při čaji s dobrovolníky v angličtině
– od 16.00, vstup volný (platí se pouze konzumace)
27. 4. In-line skate tour I. – večerní projížďka Holešovem
na bruslích, koloběžkách a Long Boardech, registrace od
18.00 do 19.00, start 19.30
30. 4. Slet čarodějnic – od 17.00 na zahradě TYMY (soutěže, hádanky, opékání špekáčků…), vstupné 20,- Kč
KVĚTEN
1. 5. Den tance s TYMY na náměstí E. Beneše, od 14.00
vystoupení tanečních kroužků, taneční Workshop,
5. 5. Den s Parkourem – od 9.00 do 16.00 pro děti od
8 do 15 let, cena: 250,- Kč, přihlášky do 25. 4.
8. 5. Dívka talent – „Talent je v každém z nás“ - 2. ročník postupové celostátní soutěže, regionální kolo
9. 5. Dílna Pro maminku – od 15.00
do 17.00, výroba drobných překvapení pro maminku, cena: 20,- Kč
10. 5. Den Evropy - od 9.00 na náměstí E. Beneše v Holešově, akce pro
děti MŠ a ZŠ /přáníčka pro Evropu/
12. 5. Férová snídaně – od 9.00 ve
Smetanových sadech (v případě nepříznivého počasí v klubovně ve Smetanových sadech), společně posnídejme
fairtradově a z lokálních surovin
13. 5. Závody kočárků – od 15.00
ve Smetanových sadech
16. 5. Květinkový den - charitativní
sbírka „boj proti rakovině“
17. 5. Matičce – od 15.30 ve společenském sále TYMY, vystoupení dětí
a členů z kroužků TYMY k oslavě Dne
maminek, srdečně zveme maminky,
babičky i tetičky /vstupné dobrovolné/
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KROUŽCÍCH
Pátek 18. 5. - čtvrtek 24. 5.
PŘIPRAVUJEME
1. 6. Běh pro prales – charitativní
běh pro záchranu pralesa, startovné
90,- Kč za rodinu s dětmi nebo jednotlivec, od 17.00 prezence na hřišti
ve Všetulích, v 18.00 start
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3. 6. Celoměstská oslava Dne dětí – od 14.00 v zámecké zahradě, pohádkový les, vystoupení kroužků SVČ
– TYMY, bubeníci, kouzelník a další atrakce, v případě
nepřízně počasí akce v podloubí zámku

LÉTO S TYMY 2018
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ, ZÁJEMCI O TÁBORY NEVÁHEJTE A CO NEJDŘÍVE NÁS KONTAKTUJTE V KANCELÁŘI
SVČ-TYMY!!!
Rukodělný a výtvarný Sedmikvítek
zná vítěze
Ve společenské hale SVČ TyMy proběhlo
na konci března vyhodnocení republikového finále Pionýrského Sedmikvítku
2018 - oblasti rukodělné. Finále i slavnostní galavečer již pravidelně poslední
roky pořádá pionýrská skupina v Holešově ve spolupráci se SVČ TyMy. Kterýkoliv
ze zapojených soutěžních oddílů mohl
přijet, využít nabídky přenocování a kromě prohlídky vystavených prací se mohl
zapojit i do výtvarných dílen a vyzkoušet
si některé nové techniky.
Do projektu se zapojila celá republika
a do Holešova tak doputovalo celkem 450
výtvarných a rukodělných prací.
Letošní novinkou bylo jednotné téma,
které porotě alespoň malinko usnadnilo
hodnocení. Sedmičlenná porota měla
i přesto nelehký úkol, nakonec ale vítěze každé kategorie, které byly rozděleny podle stylu i věku, vybrala. Veškeré
práce na téma Svět zvířat si mohli také
návštěvníci prohlédnout v galerii Sklep.
Večernímu vyhodnocení předcházely
tvořivé dílny pro veřejnost, které nabízely
například možnost práce s papírem, embossovacím strojkem, keramickou hlínou
nebo pískem.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

Jaro v Holešově objektivy fotoaparátů

Veronika Klapilová

Hana Helsnerová

Pavel Daďa

Jaromír Chudárek

Jarmila Šenkyříková

Patrik Trnčák
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Kulturní servis - duben/květen
KONCERTY
MUSICA Holešov
J. S. BACH - Mše h-moll
27. dubna, v 19,30 hod. (pátek), zámek Holešov
Účinkují: Czech Ensemble Baroque
Sólisté: R. Kružíková, P. Radostová, P. Olech, J. Kubín,
V. Čížek, J. M. Procházka, M.Vacula
Dirigent: Roman Válek
Vstupné: sektor A: 24/170,- Kč, sektor B = 190/140,- Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Všude dobře, doma nejlépe
1. března – 31. května, Městská knihovna Holešov
Výtvarně - literární soutěž pro děti a mládež
k 100. výročí vzniku Československé republiky.

Večer sólistů
9. května, v 19 hod., zámek Holešov
Účinkují: Holešovský komorní orchestr s uměleckým
vedoucím I. Kurečkou

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Dny města Holešova
9. – 13. května

VÝSTAVY
Výstava grafiky, malby a keramiky
Lenky Illy Bílkové
27. února – 30. dubna, Městská knihovna
Výstava Volného výtvarného sdružení
Valašský názor
Zámecká galerie Holešov, do 29. 4. 2018
Výstava prezentuje práce pětadvaceti členů, k nimž se
přidala také kolekce plakátů společenství Trinitas (je
zpřístupněna pouze v době konání společenských akcí)

MUSICA Holešov
Vrcholná díla komorní hudby
Pavel a Petr Šporclovi, Karel Košárek
25. května, 19,30 hod., /pátek/ zámek Holešov
Vstupné: dle sektorů 150 – 250,- Kč
A6-bach-sokolov-2018_CMYK.pdf
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JINÉ
Rybářské závody, 17. května

JARO 2018
27. duben J. S. BACH - Mše h-moll
19:30 hod Czech Ensemble Baroque
C

Pokus o zápis do české knihy rekordů – Vytvoření největší vlajky České republiky z nafukovacích balónků
10. května – 10,00 hod., zámecká zahrada

M

Y

CM

MY

CY

CMY

11. 5. 19:00 / náměstí Dr. E. Beneše
Red Socks Orchestra aneb večerní párty nejen k poslechu.
Hudební kapela pro široké publikum.
MUSICA Holešov
Ohňostroj rytmů - Oleg Sokolov a Neo Percussio
12. května, 19,30 hod., /sobota/ zámek Holešov
Vstupné: dle sektorů 100 – 190,- Kč

K

Mše h-moll shrnuje Bachovo skladatelské umění snad více než jakékoli
jiné jeho dílo. Ti, kdo chtějí slyšet hudbu čisté krásy, hloubky, ale také
zvukové pestrosti a barevnosti, by si rozhodně tento koncert neměli
nechat ujít.
sólisté:

R. Kružíková, P. Radostová, P. Olech, J. Kubín, V. Čížek,
J. M. Procházka, M. Vacula
dirigent: R. Válek

12. květen

19:30 hod

OLEG SOKOLOV
& NeoPercussio

Virtuositu, rytmus, energii - to nabídne skupina mladých bubeníků,
která svým strhujícím uměním dokázala ohromit jak posluchače
Pražského jara tak i třeba soutěže Česko Slovensko má talent.

předprodej: Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz

&

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

MUSICA Holešov představí
„KRÁLOVNU MEŠNÍ HUDBY“
V pátek 27. dubna v 19,30 hod. zazní v sále holešovského zámku
Bach, J. S.: Mše h-moll v podání Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem Válkem. Missa
solemnis toni Si minoris, velká mše h moll, nebo slengově „hámolka“, tak bývá nazývána královna
mešní hudby, dílo Einsteina hudebního světa, Johana Sebastiana Bacha. V tomto veledíle Bach zúročil všechny do té doby známé kompoziční styly chrámové ale i světské hudby a vytvořil impozantní
skladbu, která svým rozsahem i úrovní značně přesahuje rámec běžné liturgie. Nad historií mše se
vznáší mnoho otazníků a podobně, jako je tomu u Mozartova Requiem, i zde je toto dílo předmětem
vědeckého výzkumu několika generací. Dílo, které za Bachova života a ještě dlouho po jeho smrti nikdy
nezaznělo vcelku, je jakousi mozaikou děl několika, které vznikaly v různém období Bachova života
– mezi roky 1724 a 1749. Ti, kdo chtějí slyšet hudbu čisté krásy, hloubky, ale také zvukové pestrosti
a barevnosti, by si rozhodně tento koncert neměli nechat ujít.
J. Slovenčíková

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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