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Holešovský zámek byl vyhlášen stavbou roku
Děti oslavily svůj svátek ve velkém

Děti v Holešově slavily ve velkém
Holešov - Středisko volného času TyMy opět připravilo skvělou celoměstskou oslavu Dne dětí. Po dlouho
očekávaném nočním dešti a po hrozbách meteorologických předpovědí nebylo do poslední chvíle jisté, zda
se Dětský den v zámecké zahradě nebude muset zrušit
nebo přesunout. Naštěstí ale slunce ukázalo svou tvář,
a tak si děti mohly užít všech soutěží, stanovišť, atrakcí
i vystoupení do sytosti. Stěžejním bodem programu byl
tradičně nápaditý pohádkový les s různými inovacemi,
takže se ani každoroční návštěvníci při procházce a plnění
úkolů nenudili. Za splnění všech úkolů si soutěžící mohli
zaskotačit ve skákacím hradu. Zájemci se mohli zapojit
do rytmického workshopu a zahrát si na bubínky, tamburíny, rolničky, bonga a další etnické hudební nástroje.
Bylo možné se přiučit něčemu novému se záchranáři, vyzkoušet si jízdu na koloběžkách, zastřílet si z luku, projet
se na ponících nebo si zaběhnout charitativní běh pro záchranu pralesa. O vystoupení se postaraly mladé hudební
kapely i taneční soubory TyMy centra. Oblíbenou součástí
Dětských dnů v Holešově bývá vláček Pacifik, který se
i tentokrát těšil obrovskému zájmu malých návštěvníků.
Hana Helsnerová
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Okurková sezona nás v létě nečeká – „rozkopaný Holešov?“
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a končí astronomické jaro
a vstupujeme do astronomického léta, i když letní až tropické dny prožíváme již více jak měsíc a v Holešově navíc
nezvykle suché beze srážek. Můžeme se ale přesto těšit
na nejkrásnější období roku, kdy si užijeme dovolenou,
prázdniny i teplé dny s odpočinkem a relaxací. Jistě všichni
oddech potřebujeme, stejně jako uklidnění a osvobození
od shonu a starostí.
Popřejme našim školákům a studentům krásné prázdniny a plno úžasných letních zážitků, dobrodružství i prvních lásek. A totéž popřejme i s poděkováním a oceněním
náročné práce pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům místních škol a važme si jejich náročného poslání.
Pár pranostik pro červen – co si z toho vzít?: Chladný
květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný * Netřeba
v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi * Často-li se
v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá * Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína * Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září
* Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví. A něco k sv. Jánu: * Na svatého Jána otvírá se
k létu brána * Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě
a léto k horku * Před svatým Janem modli se o déšť, po
něm přijde bez říkání * Radši čerta než hřib před svatým
Janem viděti, to se stele k hladu.
„ROZKOPANÝ HOLEŠOV“ - INVESTICE
Velkým hendikepem stále zůstává stav komunikací
a chodníků. A toto je důvodem mnoha investic, které
město v posledních letech realizuje. Mnozí spoluobčané si stěžují, že je Holešov rozkopaný a je velmi složitá
doprava. Ale ono to bez toho rozkopání nejde. A uvědomme si, že některé z investic nebo opravy a úpravy
křižovatek by nebylo třeba asi v takové míře realizovat,
kdyby již existovala komunikace D49, jež by „zokruhovala“ holešovský obchvat. Tato stavba se připravuje již bezmála 15 let a v současné době je opět projekt přerušen.
Původně kvůli křečkovi polnímu a nyní kvůli dalším živočichům. Rozhodovat bude zase soud. Za soudními spory
stojí spolek Egeria, jejíž předseda uvádí, že silnici odmítá, jelikož není potřebná a objektivně zdůvodnitelná,
podobně se vyjádřili přednedávnem i členové významné
ekologické instituce z Brna. Jen by mě zajímalo, zdali
z nich někdo v Holešově byl, zdali zde pracuje, tráví svůj
volný čas, či vychovává své děti. A zajímavé je, že jedním
z mála členů spolku Egeria je i holešovský občan a několik dalších Holešováků patří k jeho podporovatelům.
ALE TY HLAVNÍ INVESTICE
Po obnově odvodnění autobusového nádraží se
stavba rozeběhla a opět je třeba připomenout, že technologické postupy nejsou mnoho ovlivnitelné a mají své
termíny. Zemní práce a dostavba komunikací jistě mírný
skluz dožene, ale s dokončením stavby souvisí i vybudo-

vání zastřešení a jeho montáž na místo a také doplnění
mobiliáře a terénní úpravy. Nepředpokládaná zmíněná
investice s sebou ale přináší i vícenáklady a zastupitelstvo města bude nuceno na svém jednání na tuto skutečnost reagovat.
Vybudování nové kruhové křižovatky u gymnázia
je již zahájeno. Na stavbě se spolupodílí město Holešov
a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Hlavním dodavatelem prací je společnost STRABAG (i terminál). ŘSZK
a město zahájily první etapu stavby a nyní je uzavřen
vjezd a výjezd z ul. Tovární na Palackého a část křižovatky k Albertu - křižovatka bude mít samostatný vjezd
a výjezd jak na ul. Tovární, tak k marketu Albert. Nyní se
buduje vjezd k Albertu. Součástí jsou i oprava vodovodu
a přeložky dalších sítí. Doprava u autobusového nádraží
i křižovatky je celkem stabilizována, byť s omezeními.
V další etapě proběhne budování křižovatky u bývalého památníku TGM (cesta bude uzavřena a motoristi se
dostanou k marketu jen z ul. Tovární). Poslední etapou
na konci léta bude dobudování křižovatky v ulici Palackého. Ale můžeme trošku motoristy uklidnit; předpokládá se, že by průjezd v ul. Palackého byl zachován pokud
možno současným způsobem, tj. obousměrně, kromě
asi pár dnů „ve finále“ stavby.
Prosba a upozornění - Je nutno připomínat, že
přechodné autobusové zastávky jsou provizorní a je
třeba stále dbát na bezpečnost. Z toho důvodu si dovoluji požádat všechny, kteří mohou pro přejezd či přechod
z centra Holešova na Novosady, Kráčiny a do Všetul použít okolní komunikace (Třešňové sady, Novosady, ul.
Přerovskou), aby tuto možnost využili. V rámci vlastní
bezpečnosti se jedná především o cyklisty!!!
Se stavbou nové křižovatky souvisí i přemístění
sochy T. G. Masaryka. Zemní práce v parku v Masarykově ulici právě vrcholí a připravuje se budování dlažeb
a instalace nového veřejného osvětlení a výsadba zeleně. Budou probíhat i další drobnější investice související
s vybavením parku.
Další probíhající významnou stavbou je obnova stadionu Míru. Ta je také v plném proudu a nejnáročnější
zemní práce proběhly do zahájení sezony zámeckého
koupaliště - předpokládá se, že zámecké koupaliště
bude otevřeno 15. června a návštěvníky čeká i pár novinek.
Zahájena byla i oprava fasád a zateplení Gymnázia L. Jaroše a probíhá náročná oprava sokolovny. Mezi
dopravní stavby můžeme zahrnout opravu komunikace
a mostku v Rymicích - objízdná trasa vede přes Količín
do poloviny léta, kdy začne druhá etapa stavby od autobusové zastávky směrem na Kostelec. Brzy začne být
realizována i oprava komunikace v Martinicích – od
křižovatky směrem na Žeranovice s opravou mostku
a autobusových zastávek. A už jsme si asi všimli, že je ve
výstavbě cyklostezka do Přílep.

Předpokládáme, že se po červnové úpravě rozpočtu
města uvolní nějaká část finančních prostředků tak, aby
mohly směřovat do další opravy komunikací a chodníků.
Ty jsou navíc opravovány v rámci programu předlažďování. Ale variant a potřebných lokalit je skutečně mnoho.
SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ ŽIVOT MĚSTA
Čeká nás několik významných společenských akcí.
Jejich výčet je obsáhlý: holešovští výtvarníci budou vystavovat v rámci Letních iluzí, proběhne rodinný festival Holešovská Regata, významný a letos dvoudenní závod horských kol - ČS Bikemaraton Drásal, následuje velké setkání
veteránů, v zámeckých prostorách jsou otevřeny hodnotné výstavy – od 14. 6. expozice bratří Uprků (malíře Jožky
a sochaře Františka), připraven je vysoce hodnocený Festival
židovské kultury (24. – 29. 7.), sportovní měření HolešovMan (28. 7.) a následně podruhé v zámecké zahradě bude
promítat oblíbené české filmy Kinematograf bratří Čadíků
(8. až 11. 8.) a následovat bude Letní škola barokní hudby.
PROBLÉMY ZDRAVOTNICTVÍ
V současné době velmi významně ovlivňuje místní dění ukončení praxe oblíbeného obvodního lékaře
a ohlášení ukončení praxe další velmi vytížené obvodní
lékařky. Na radnici se obracejí občané, ať s tímto město
něco dělá. Ale možnosti města jsou omezeny. Podobně
jako sami občané může vyvíjet tlak na pojišťovny a kraj.
Ale přesto se něco městu daří. Vypadá to, že jedna nová
paní doktorka zahájí svou praxi v Holešově a bude mít
ordinaci ve zdravotním středisku na Novosadech. Nyní se
dolaďují smlouvy, dojde k drobným úpravám, musí vše
schválit kraj a asi od 1. září by mohla nová lékařka začít
ordinovat. Doufejme, že vše vyjde. Více příště.
A NĚCO MÁLO NA ZÁVĚR
Za pár dnů začnou krásné prázdninové dny. Proto si
dovolím apelovat na nás všechny i návštěvníky města,
abychom byli k sobě ohleduplní a dbali na práva ostatních obyvatel i s respektováním nočního klidu. Město
a městská policie nebude schopna všechna tato místa
hlídat a usměrňovat chování lidí. Tento apel souvisí
i s výše vyjmenovanými velkými akce a dopravou. Samozřejmě je dobré pochopit, že v době třicetistupňových
veder nebudeme mít uzavřena okna a nebudeme sedět
doma u televize, ale buďme ohleduplní, dbejme na pořádek a respektujme práva svých spoluobčanů. Záleží jen
na samotných lidech.
Vážení Holešováci a čtenáři, přeji vám pěkné letní dny
plné inspirace, pohody, krásných a silných zážitků, letních
přátelství, ale i zdraví a klidu a pohody. A pokud potřebujete cokoli aktuálně probrat, bez zbytečného objednávání
můžete zajít za vedením města. Platí to stále každou středu od 15 do 17 hodin (tel.: 724 030 893).
Rudolf Seifert
starosta
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Pozvání na veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy
Územního plánu Přílepy
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování
(dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle
ustanovení § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22
stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje
konání veřejného projednání o návrhu opatření obecné
povahy Územního plánu Přílepy (dále jen „návrh“), které
se uskuteční dne 02. 07. 2018 v 18.00 hod., v zasedací
místnosti obecního úřadu v Přílepech.
Předmětem návrhu je komplexní řešení Územního
plánu Přílepy, vymezený katastrálním územím Přílepy.
Návrh je vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek (tj. od 28. 05. do 09. 07. 2018
včetně) u pořizovatele, dv. č. 315 a na Obecním úřadu
Přílepy. Úplné znění návrhu je zveřejněno na webových

stránkách města Holešova na adrese: https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
námitky. Námitky proti návrhu územního plánu mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Námitky musí obsahovat požadavky uvedené v § 52
odst. 3 stavebního zákona tj. odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatní nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně, v souladu s ust. § 22 stavebního zákona a ust.
§ 37 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Stanoviska, námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad
Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 628,
769 01 Holešov.
Ing. Petr Klenner,
referent útvaru územního plánování

Poděkování
Děkuji neznámému muži, který mě upozornil,
že vozím peněženku na střeše auta.
Zachovalová Marie

Jak se žije seniorům v Holešově
Holešov – Holešovská radnice nezapomíná na
své občany v seniorském věku. Na seniory a zdravotně
postižené občany se zaměřujeme v rámci Komunitního
plánování sociálních služeb města Holešova, které je
rozděleno do dvou pracovních skupin. Osoby ohrožené
sociálním vyloučením a Senioři a osoby se zdravotním
postižením. Ve svém příspěvku se věnuji činnosti výše
zmíněné druhé pracovní skupiny, jenž se pravidelně
schází, mapuje, řeší a koordinuje potřeby seniorů a osob
se zdravotním postižením v našem městě.
Město Holešov je jedním z mála měst ve Zlínském
kraji a ČR, které má vlastní městské zařízení - Centrum
pro seniory, příspěvková organizace, poskytující sociální služby seniorům, ve dvou pobytových sociálních
službách, a to Domov pro seniory, který má kapacitu
118 lůžek a v nedávno otevřené nové sociální službě Domov se zvláštním režimem Kopretina, určený lidem
s Alzheimerovou a stařeckou demencí. V této službě je
možno ubytovat 50 uživatelů.
Domov pro seniory prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, která stála město nemalé finanční
prostředky. Do dalších let se připravuje celková rekonstrukce balkónů a kuchyně domova.
Cílem sociální práce a poskytovaných sociálních služeb je to, aby senioři zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. Charita Holešov poskytuje
zájemcům Charitní pečovatelskou službu, která seniorům zabezpečuje veškerý servis (úklid, nákupy apod.)
včetně dovozu obědů a další služby podle dohody. Od
tohoto roku je služba zajištěna i o víkendech a státních
svátcích. Služba zajíždí za svými klienty do terénu,
v Holešově i v celém Mikroregionu Holešovsko. Charitu
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Holešov a tuto sociální službu město Holešov podporuje
i finančně, v tomto roce částkou 400 000 Kč.
Dále má obec k dispozici tři domy zvláštního určení,
které jsou u veřejnosti spíše známy jako domy s pečovatelskou službou. Jeden dům se nachází na Novosadech
s kapacitou 48 bytů a dva domy jsou na Havlíčkové ulici
s kapacitou 25 bytů. Zde je seniorům k dispozici denně
v pracovních dnech pečovatelka, po dohodě i v mimopracovní době. Město Holešov v těchto bytech poskytuje
seniorům bydlení za snížený nájem, oproti jiným bytům
ve vlastnictví města. Je to i z důvodu, aby senioři mohli
využívat pečovatelskou službu. Na tu ovšem mohou získat prostředky z ÚP ČR formou příspěvku na péči.
Když už jsem se zmínila o DPS Novosady, který je
v provozu dvacet let, je vidět, že není v dobrém technickém stavu a bude třeba se brzy zabývat jeho rozsáhlou
rekonstrukcí, která samozřejmě půjde z rozpočtu města.
Ve výčtu nabízených služeb seniorům a jejich rodinám mohu tedy pokračovat. Charita Holešov dále
poskytuje Domácí zdravotní a paliativní péči klientům
v terminálním stádiu života, kteří chtějí zůstat doma ve
svém domácím prostředí se svými blízkými. Zde zdravotní sestry zajišťují pacientům v posledním stádium života
veškerou zdravotní péči a rodinným příslušníkům podporu a poradenství. (Placeno ze zdravotního pojištění).
Charita Holešov dále nabízí půjčování kompenzačních pomůcek, pastorační a dobrovolnickou službu. A jak
už jsem se zmínila, finanční podpora této organizace je
i ze strany radnice.
V Holešově dále funguje od loňského roku nová
sociální služba Horizont Kroměříž, která nabízí v Grohově ulici, každé pondělí a čtvrtek od 13.00 do 15.00
ambulantní sociální rehabilitaci klientům s duševním

onemocněním, a to se týká všech dospělých osob, tedy
i seniorů.
V neposlední řadě se chci zmínit o velmi aktivním
klubu důchodců, který samozřejmě zdarma využívá
veškerý servis v městském zařízení, v Centru pro seniory, pro svou klubovou činnost. Klub důchodců se schází
pravidelně ke svým aktivitám každé pondělí a čtvrtek od
13 hodin. Město Holešov klub důchodců finančně podporuje. Senioři mají vlastní rozpočet, z kterého financují
zájezdy, vzdělávací a kulturní aktivity.
Senioři od 75 let nic neplatí za svoz komunálního
odpadu.
Město Holešov rovněž finančně doplácí na autobusovou a železniční dopravu všech občanů města
paušálním koeficientem, tedy i za ty, kteří ji nevyužívají. Senioři pokud nemají vlastní auto, mohou využít
autobusovou dopravu i v rámci obce - Všetuly, zastávka
U Uhlířů, nádraží, Masarykova nebo u zámku. Od června
budou senioři od 65 let platit čtvrtinovou cenu jízdného,
a to jak v autobuse, tak i ve vlaku. Pokud je senior bez
vlastního vozu a není schopen zajistit si vlastní dopravu
k lékaři a není schopen tam dojít sám, může lékař vystavit žádanku na přepravu pacienta sanitkou.
Senioři jsou v dnešní době velmi dlouho aktivní
a soběstační, což je dobré a pozitivní. Pokud však tomu
tak není, nastupuje rodina, která by měla mít určitou
morální povinnost postarat se o své blízké, případně
s pomocí sociálních služeb, které město Holešov finančně podporuje. Je snahou vedení města, pracovníků
v sociálních službách a nás všech, kteří jakkoliv pracujeme
s občany, aby se v našem městě žilo všem dobře a kvalitně.
Mgr. Irena Seifertová
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
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Holešovský zámek byl vyhlášen stavbou roku
Holešov – Už pošestnácté byly oceňovány nejhodnotnější stavební počiny realizovány stavbaři Zlínského
kraje. Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásila soutěž
STAVBA ROKU 2017 ZLÍNSKÉHO KRAJE opět pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje. Dokončené stavby v minulém
roce prokázaly, že stavební firmy jsou, jako již tradičně,
v regionu na vysoké profesionální úrovni. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 39 staveb, které hodnotila
odborná porota složená ze zástupců organizátorů,
Zlínského kraje a České komory architektů. Stavby byly
rozděleny do několika kategorií podle architektonického
výrazu díla, originality řešení, kvality technologického
provedení a také dopadu na životní prostředí. V kategorii s názvem Realizace rozvojových projektů měst a obcí
uspěl holešovský zámek, který byl oceněn hlavní cenou,
a může se tak zaslouženě pyšnit statusem Stavba roku
2017. Ocenění převzal za město starosta Rudolf Seifert

a Stanislav Julíček, dále pak mimo jiné zástupci firmy
Rapos, projektant Vladimír Lochman, autor díla Ladislav
Pastrnek a další. Projekt Rekonstrukce kulturního a společenského centra – zámek v Holešově tak porazil silnou

konkurenci v podobě například zrekonstruované obřadní síně MÚ v Otrokovicích nebo areálu obecního úřadu
v Ostrožské Nové Vsi.
Hana Helsnerová

Projekt „Podpora sociální práce v ORP Holešov“
Holešov – Městský úřad Holešov od února roku
2017 realizuje projekt Ministerstva práce a sociálních
věcí s názvem „Podpora sociální práce v ORP Holešov“.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem.
Díky němu byl rozšířen počet pracovních pozic na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce
a sociálních služeb a byla tak posílena sociální práce na
dva roky, tzn. do ledna roku 2019.
Sociální práce probíhá v přirozeném prostředí klientů, tzn. v domácnostech, na ulici, na ubytovnách, jiných
ubytovacích zařízeních a samozřejmě také přímo v kanceláři sociálních pracovnic (budova Městského úřadu na
ulici Tovární 1407). Na celém území Holešovska sociální
pracovnice aktivně vyhledávají občany, kteří potřebují
pomoc, zjišťují jejich aktuální životní situaci a nabízejí
jim spolupráci. Tyto depistáže jsou prováděny z vlastní
iniciativy sociálních pracovnic nebo na podnět jiných
institucí, například Úřadu práce ČR, Městské policie, so-

ciálních služeb, rodiny či známých nebo běžných občanů.
Do terénní práce mimo vyhledávání klientů patří také
doprovody k lékařům, na úřady či do jiných institucí. Tyto
služby jsou poskytovány zejména těm klientům, kteří by
si na zmíněných místech nebyli schopni vyřídit potřebné
záležitosti bez dopomoci a podpory další osoby. Dále sociální práce zahrnuje především poradenství týkající se
dávek vyplácených Úřadem práce ČR, podporu při hledání vhodného ubytování v Holešově a jeho okolí, pomoc
při sestavení životopisu a následném hledání vhodného
zaměstnání nebo rady v rámci dluhové problematiky.
Dále klienti přicházejí s požadavky pomoci při sepsání
žádosti o rozvod, návrhu na úpravu rodičovské zodpovědnosti nebo zvýšení výživného či žádosti o splátkový
kalendář. Sociální pracovnice mají také možnost nejpotřebnějším klientům poskytnout potravinovou pomoc.
Mezi nejčetnější problémy na Holešovsku patří řešení
bytové a finanční situace klientů, dále se Holešov potýká

s velkým množstvím osob závislých na alkoholu a jiných
drogách a s klienty, kteří jsou ovlivněni celou řadou dalších sociálně nežádoucích jevů.
Veškeré informace o projektu jsou na letáku, který
je dostupný na internetových stránkách Města Holešov,
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Pokud jste se vy sami ocitli v nepříznivé životní situaci nebo někoho takového máte ve svém okolí, neváhejte se přijít poradit (budova MěÚ Holešov Tovární 1407).
Jsme tu pro vás pondělí a středa 7:00-17:00, úterý
a čtvrtek 7:00-15:00 a v pátek 7:00-13:30. Případně nás
kontaktujte telefonicky nebo přes e-mailovou adresu.
Markéta Krausová, DiS., Mgr. Klára Pospíšilíková
Tel: 573 521 754, mobil: 739 220 380, 739 220 381
E-mail: marketa.krausova@holesov.cz, klara.pospisilikova@holesov.cz
Zpracovala: Mgr. Klára Pospíšilíková
terénní sociální pracovnice

Co nového na úseku řidičských průkazů? Řidiči, zpozorněte!
Holešov – Od 1. července 2018 nabývá účinnosti
nová legislativa upravující agendu řidičských průkazů
spočívající především v tzv. částečném rozvolnění místní
příslušnosti na tomto úseku, a dále v digitalizaci fotografií a podpisů. Co tedy tato novela přinese řidičům nového? Především možnost podání žádosti o řidičský průkaz, paměťové karty řidiče i uznání profesní způsobilosti
řidiče u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
Jinými slovy – od tohoto data bude možné podat žádost
u kteréhokoli obecního úřadu vykonávajícího agendu řidičských průkazů. Nabírání těchto žádostí bude plně digitalizováno, včetně fotografie i podpisu žadatele, které
budou součástí takto nově nabíraných žádostí. Řidičům
tedy nově odpadne povinnost přiložit k žádosti jednu fotografii. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů

ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává.
U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.
Za vydání nového řidičského průkazu je od tohoto
data stanoven správní poplatek 200,-Kč, za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (tzv. „blesk“ ) 700,- Kč.
Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče zůstává beze změny, tedy 700,-Kč, stejně tak mezinárodní
řidičský průkaz – 50,-Kč. Výměna řidičského průkazu
v zákonné lhůtě bude i nadále prováděna bezplatně.
Vydání těchto dokladů bude možné pouze u toho obecního úřadu, kde bylo učiněno žadatelovo podání. Výše
uvedené žádosti musí podat pouze žadatel (držitel řidičského průkazu), jejich převzetí pak může učinit kterákoli
osoba pověřená držitelem, na základě úředně ověřené

plné moci, vyjma převzetí karty řidiče do digitálního
tachografu - jeho převzetí musí provést žadatel i nadále
osobně.
Tento nový systém spočívající v přechodu na nové
procesy si vyžádal (a vyžádá) rozsáhlé zásahy do informačního systému Centrálního registru řidičů i informačního systému Digitální tachograf.
V souvislosti s přechodem na nový (výše popsaný)
digitální způsob nabírání žádostí bude provoz na úseku
registru řidičů od 25. 06. 2018 omezen, a dle pokynu
Ministerstva dopravy ve dnech 28. 06. – 29. 06. 2018
zcela uzavřen.
Mgr. Renata Junáková
vedoucí Odboru dopravního a správního
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Ohlédnutí za Dny města Holešova a poděkování
Holešov – Máme za sebou pět neobyčejných dnů
města Holešova. Pět dnů, na které se desítky lidí dlouhodobě připravují. Pět dnů, které pak utečou jako voda.
A zároveň pět dnů, které mnohým zůstanou v paměti po
dlouhou dobu. Organizátoři vynakládali veškeré úsilí, aby
připravili pestrý program, aby zajistili bezproblémový průběh, aby důstojně reprezentovali město, aby se dostatečně
věnovali hostům, ale také aby dostatek pozornosti věnovali
vlastním občanům. Nejde o snadnou záležitost, a proto si
všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že Dny
města byly takto vydařené, zaslouží obrovské poděkování.
Město Holešov děkuje za spolupráci svým příspěvkovým organizacím Městskému kulturnímu středisku,

Informačnímu centru, SVČ TyMy a Ústřední školní jídelně. Dále pak děkanovi Jerzy Walczakovi a holešovské
farnosti, členkám D6K Ivoně Vávrové a Heleně Jandové,
učiteli holešovského gymnázia Václavu Novotnému,
zvukaři Mirovi Olšákovi, účinkujícím – Holešovskému
komornímu orchestru s uměleckým vedoucím Ivem
Kurečkou, souborům z TyMy centra, Holešovským mažoretkám, Tělocvičné jednotě Sokol, sdružení Musica
Holešov, souboru Banana Vox, Holešovské muzice, folklornímu souboru Praznovanka – Povážská Bystrica,
malé heligonkářce Vanese Korenačkové, cimbálové
muzice ZUŠ z Turčianských Teplic, dále pak všem holešovským hasičům v čele s Petrem Šidlíkem, zahradníkovi

Pavlu Novákovi, osobnostem města a také pracovníkům
městského úřadu z odboru školství a kultury, redaktorce
Holešovska, zaměstnancům MKS Holešov i dalším dobrovolníkům. V neposlední řadě děkujeme 1. ZŠ, 3. ZŠ,
MŠ Masarykova, MŠ Sluníčko, MŠ Radost a Gymnáziu
L. Jaroše za pomoc při vytváření úspěšného rekordu
a Zastupitelstvu města za podporu.
Bez všech zmíněných a samozřejmě vás, občanů,
kteří jste se zúčastnili, by to zkrátka nešlo. Děkujeme
ještě jednou, a pokud bychom znali adresu, pošleme
děkovný dopis i za počasí a za to, že můžeme v našem
krásném městě žít.
Rudolf Seifert, starosta

Ohlédnutí za důstojnými oslavami města Holešova
V krátkém ohlédnutí bych se ráda se čtenáři Holešovska podělila o krásné zážitky z důstojných oslav Dnů
města Holešova, které proběhly ve dnech 9. - 13. května.
Letošní program byl velmi bohatý a občané města
měli možnost navštívit řadu kulturních a společenských
akcí v krásných prostorách zámku, zámeckém parku, na
náměstí a v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Kromě tradičních akcí je třeba připomenout zajímavý pokus o zápis do České knihy rekordů vytvořením
největší vlajky České republiky z nafukovacích balonků.
Díky zapojení žáků základních a mateřských škol a také
veřejnosti se rekord zdařil a vyvolal velkou pozornost
všech médií.
Příjemným zpestřením sobotního dne byl Májový
jarmark na náměstí s kulturním programem místních
a partnerských měst.
Součástí oslav je každoročně slavnostní ocenění
osobností města Holešova v nádherném prostředí sala
terreny. Je potěšitelné, že v našem městě žije řada významných osobností z různých oblastí, které si veřejné

poděkování a ocenění za svou práci zaslouží a stávají se
tak příkladnými vzory především pro mladou generaci.
Velké blahopřání patří panu Milanu Šrámkovi, který byl
jmenován Osobností města Holešova za rok 2017.
Slavnostní sobotní večer byl zakončen obdivuhodným koncertem mladých hudebníků "Ohňostrojem
rytmů a energie" v rámci festivalu MUSICA Holešov.
Vystoupení v podání Olega Sokolova a skupiny mladých
bubeníků Neo Percussio vyvolalo mezi posluchači v sále
holešovského zámku velký obdiv a dlouhotrvající potlesk pro vystupující.
Důstojným zakončením oslav se stává každoročně
nedělní slavnostní mše svatá za město Holešov za účasti
hostů partnerských měst. V letošním roce po ukončení
mše program pokračoval slavnostním průvodem do
zámecké zahrady s krátkou zastávkou u Lípy sokolů a dále do nově vysázené „Aleje partnerských měst
a významných osobností města Holešova“. Pro přítomné
osobnosti a partnery města bylo velkou ctí a také svátečním okamžikem vysázení stromů přátelství, které budou

ozdobou zámecké aleje. Vážíme si tohoto ocenění a věříme, že lipová alej se bude rozrůstat i v dalších letech.
Krásné slunečné dny, historické památky, vysoká
návštěvnost kulturních akcí, hodně pozitivních a pochvalných slov svědčí o tom, že Dny města Holešova se
stávají opravdu svátkem a přínosem pro kulturní život
nejen ve městě a okolí, ale také pro naše zahraniční
partnery.
Využívám této příležitosti, abych v závěru mého
ohlédnutí vyslovila upřímné poděkování všem těm, kteří
se zasloužili o velmi zdařilý a důstojný průběh oslav. Velké
díky patří vedení města Holešova v čele s panem starostou Mgr. Rudolfem Seifertem, ochotným pracovníkům
odboru kultury, školství a památkové péče pod vedením
pana Mgr. Petra Chvátala, vstřícným pracovníkům MKS
a všem dalším obětavým lidem z různých organizací.
Přeji všem organizátorům pevné zdraví, hodně
optimismu a inspirace v další kulturní a společenské
činnosti.
Mgr. Alena Grygerová

Zasazení stromu přátelství
Taky já jsem se zúčastnila v překrásně prosluněném
nedělním dopoledni pochodu zámeckou zahradou.
Za doprovodu dechové hudby, podmanivého zpěvu členek Sokola a jeho členů oděných do slušivých sokolských
krojů dorazili jsme v průvodu na okraj zámecké obory,
kde nás čekalo překvapení. Nově založená lipová alej
partnerských měst a osobností našeho města. A u každé
nově zasazené lípy štítek s názvem partnerského města
a pak dále u jednotlivých lip i štítky se jmény osobností
Holešova, občanů, kteří byli v jednotlivých letech oceněni městem za svoje působení a aktivity. Připraveny byly
i rýče, kterými jsme se pustili do zahrnování hlíny u vysázených stromů. A vzpomněli taky na ty, kteří už mezi
námi nejsou. S Alenkou Grygerovou, Milanem Šrámkem
a členkami Sokola jsme pečlivě zahrnovali hlínou všechny vysázené stromky a těšili se z nádherného počasí,
jarní svěží přírody, z našeho společenství, zkrátka z vydařeného dne. Ať lipová alej přináší radost všem, kteří
zde budou procházet.
JUDr. Jarmila Pokorná
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Osobnosti města Holešova 2018
Osobnost města Holešova v oblasti kultury
Mgr. Lenka Polášková – působí od roku 2003
jako sbormistryně a umělecká vedoucí velice
úspěšného holešovského dětského sboru Moravské děti. Se sborem dosáhla řady úspěchů a získala četná domácí i mezinárodní ocenění. Zmiňme
alespoň Světovou olympiádu sborů v Číně, kde
Moravské děti získaly ve světové konkurenci zlaté
a stříbrné pásmo. V roce 2017 sbor vycestoval na
týdenní turné do Japonska. Přímo Mgr. Lenka Polášková získala také titul Sbormistr roku.

Organizační pracovník či trenér města Holešova
Jakub Hřib – v roce 2013 založil spolek Atletika
Holešov. Během krátké doby pro tento sport nadchl už stovky dětí. Ačkoli pro něj není hlavní výkon
za každou cenu, ale spíše láska k pohybu, fair play
či přátelské prostředí, dosáhl se svými svěřenci již
množství výrazných úspěchů, a to nejen na krajské
či moravské úrovni, ale i na celorepublikových soutěžích. Jmenujme alespoň Pavla Mynaříka, čtvrtého v běhu na 800 metrů na halovém mistrovství
České republiky, či Jana Sedláře, stříbrného z letní
olympiády dětí a mládeže v běhu na 60 metrů.

Osobnost města Holešova
v oblasti volného času
Mgr. Stanislav Jaša – se věnuje dětem a mládeži
od roku 2003. V současné době pracuje jako vedoucí kroužku Mladý rybář, ve kterém mladé připravuje
po teoretické i praktické stránce k získání rybářského lístku a povolenky. Od roku 2012 se také podílí
na organizaci rybářských závodů pro děti a mládež,
které se každoročně konají v areálu rybářské chaty
na Rybníčcích v Holešově.

Kolektiv města Holešova v oblasti sportu
Rednecks gym z. s. – Thaiboxerům z Rednecks
gymu se v roce 2017 podařilo mimo jiné získat 1 zlatou a 3 stříbrné medaile z amatérského mistrovství
ČR v kickboxu v juniorských kategoriích. Dále získali
v mužích v thajském boxu jeden profesionální národní titul a jeden profesionální titul mistra Evropy
organizace WFC. Na amatérském mistrovství světa
organizace WFC získali také jeden amatérský titul
mistryně světa v thajském boxu v ženách.

Osobnost města Holešova v oblasti sportu do 20 let
Radovan Vizner - je mladší dorostenec hrající házenou v Tělovýchovné jednotě Holešov. V soutěžní
sezoně 2017/2018 je jednoznačně nejlepším střelcem 2. ligy, a to i přesto, že se družstvo Holešova
pohybuje ve spodní části tabulky. Je tedy tahounem
celého týmu, který po dlouhých cca 15 letech hraje
dlouhodobou soutěž dorostu. Radovan také hostuje
ve sportovním klubu Žeravice, kde úspěšně hraje
2. ligu v kategorii starších dorostenců.

Osobnost města Holešova v oblasti sportu
od 20 let
Petra Osokinová Janásová – dokázala v roce
2017 vybojovat první místo na amatérském mistrovství světa organizace WFC, tedy World fighters
confederation, v thajském boxu v ženské kategorii
do 59 kilogramů, a tak získat mistrovský pás poprvé v historii holešovského thajského boxu. Petra je
také předsedkyní úspěšného holešovského spolku
Rednecks gym.

Naděje města Holešova v oblasti sportu
Michael Sigmund – je mladší žák hrající stolní tenis
v Tělovýchovné jednotě Holešov. V sezoně 2016/2017
skončil na konečném pátém místě krajských bodovacích turnajů, čímž se kvalifikoval na mistrovství České
republiky jako vůbec první plně holešovský hráč stolního tenisu. V sezoně 2017/2018 pak obsadil konečné
druhé místo v těchto krajských bodovacích turnajích
a znovu se nominoval na mistrovství České republiky.
V oficiálním žebříčku ČR v mladších žácích figuroval
na 14. místě ze 738 evidovaných.

Osobnost města Holešova
Milan Šrámek – se celý svůj život aktivně věnoval kulturnímu dění v Holešově. Byl dlouholetým členem Divadla 6. května a poté jeho velkým příznivcem. Aktivně spolupracoval na organizaci společenských akcí ve městě, byl
a je dlouholetým uvaděčem při akcích na zámku a hlavně
v holešovském kině. Pan Milan Šrámek také je dlouholetým členem Českého zahrádkářského svazu v Holešově.
Zúčastňuje se stále aktivně všech akcí a brigád. Je předsedou samosprávy zahrádkářské osady Žopská II již od roku
1984. V letošním roce též oslavil krásné životní jubileum.

Mimořádné ocenění
Bc. Anna Bakalová – byla dlouholetou ředitelkou a učitelkou mateřské školy a vedoucí
dětského národopisného souboru Zrníčko. Vedla také kroužek mladých filatelistů. Dlouhodobě se zabývá cvičením jógy. Je autorkou publikace s názvem „Harmonická cvičení
jógy a sebepoznání pro děti a dospělé“, v níž píše o józe, akupresuře, léčivých rostlinách
a zdravé výživě. Své články zveřejňuje i v odborné literatuře.
Jiří Frank – se čtyřicet let věnoval jako dobrovolník práci s dětmi a mládeží. Působil jako
skautský vedoucí, po nedobrovolném ukončení jeho činnosti založil turistický oddíl mládeže. Po roce 1989 působil opět ve skautu. S dětmi kromě pravidelných schůzek organizoval velké množství výletů a různorodých akcí. V roce 1994 dostal od ústředí Junáka
ocenění Junáckou medaili díků za zásluhy o výchovu mládeže.
Jaroslav Pařenica – se velkou měrou zasloužil o rozvoj požární ochrany a požární prevence v Holešově. Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil před téměř 60 lety, vykonával
také dlouhou dobu funkci starosty sboru. Aktivně se podílel na projektu i stavbě současné hasičské zbrojnice. Za obětavou práci a nezištnou pomoc při mnoha zásazích byl několikrát oceněn. Je např. držitelem Řádu svatého Floriána a vlastní titul Zasloužilý hasič.
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Léto v Holešově se ponese v duchu baroka i židovské kultury
Holešov - Návštěvníci budou moci v Holešově letos
zažít nejeden skvělý kulturní zážitek. Poprvé v historii
ovládne nádvoří holešovského zámku Open air barokní
opera s názvem Svár duše a těla. Scénické provedení
prvního oratoria představí Czech Ensemble Baroque soubor tvořený orchestrem dobových nástrojů, vokálním
ansámblem a sólisty. Opera Svár duše a těla je součástí
cyklu Bacha na Mozarta! Tento vskutku novátorský počin nevšední formou přibližuje hudbu klasiků 17. a 18.
století dnešnímu divákovi. V roli J. S. Bacha se představí
Luděk Randár a v roli W. A. Mozarta potom Radovan Král.
Herecké umění obou herců Městského divadla Zlín diváky vždy nadchne a příjemně a vtipně oživí už tak zajímavou scénu. Cyklus Bacha na Mozarta! těší posluchače
již několik měsíců při svém putování Zlínským krajem.
V Holešově se na nevšední zážitek mohou diváci těšit
21. července.

Tradiční Festival židovské kultury Ha-Makom letos
s podtitulem „Sto let republiky“ pak přinese mimo jiné
připomínku T. G. Masaryka. Hlavní výstavou totiž bude
„Masaryk a Svatá země“, která představuje na patnácti panelech mnohdy dosud nepublikované fotografie
a další archivní materiál z návštěvy prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka do Svaté země v roce 1927. Zároveň
osvětluje jeho výjimečný vztah k židovství a jeho genezi
od Masarykových dětských let. Výstava se dotýká i působení Masarykova syna a pozdějšího ministra zahraničí
Jana a připomíná významnou roli, kterou ve vztahu
k židovskému národu a Státu Izrael sehrál.
Při 18. ročníku Festivalu židovské kultury Holešov
přivítá také mnohé známé osobnosti a výtečné umělce.
Město navštíví a hudebně zazáří Katarina Kolcová, Big
Band Josefa Hájka a Petera Lipy nebo Lenka Lichtenberg
z Toronta, která se představí s koncertem židovských
i českých písní. V neposlední řadě stojí také divadelní
představení z poezie Věry Weislitzové, manželky spisovatele Arnošta Lustiga Svět naruby / Takzvaný ráj.
Představení budou tvořit jak zmíněné verše, tak písně
Katariny Kolcové - Tlusté, doplněné o filmové ukázky
ze života v ghettu Terezín a rodinné fotografie V. Weistlitzové. Projekt dále doplní scénická hudba skladatele
Jaromíra Vogela. V průběhu festivalu bude nádvořím
i synagogou znít jazz a chybět nebude ani Kletzmerový
večer na nádvoří zámku.
Stejně jako v minulých letech dorazí do Holešova
brigádníci z různých zemí, kteří budou kromě práce také
poznávat kulturu, město i jeho okolí. Součástí programu
festivalu bude opět možnost ochutnat židovské speciality. O gastronomické zážitky se letos bude starat Hostinec
na Házené. Poslední den festivalu bývá již tradičně věnován výletu za židovskými památkami. Letos se skupina
vypraví do Krnova a Osoblahy. V Osoblaze navštíví židovský hřbitov, který patří k nejcennějším v České republice
a nejvzácnějším památkám v Moravskoslezském kraji.

Dalším cílovým místem bude Synagoga v Krnově, která je jedním z deseti míst, ve kterých byla vybudována
oblastní centra židovské kultury v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice, a také
židovský hřbitov v Krnově.
Nebude chybět ani Letní škola barokní hudby. Mottem letošního ročníku, který bude probíhat 10. – 19.
srpna, bude Síla hudby Orfea 18. století aneb Od concerta grossa k oratoriu. Oratorium „Alexandrova slavnost
aneb Síla hudby“ poprvé zaznělo 19. února roku 1736.
Bylo prvním Händelovým oratoriem na anglický text.
Händelovou hudbou se nechají unést také studenti i posluchači Letní školy barokní hudby. Tento typ workshopu,
který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních
děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu
poučené interpretace staré hudby, je velmi oblíbeným.
Již nyní jsou všechny třídy sólového zpěvu a třída zobcové flétny zcela naplněny. Dále se zájemci mohou hlásit
do ostatních instrumentálních tříd a zpěváci do třídy
sborové a ansámblové. Praktická výuka bude rozšířena
o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech
a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly,
varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola,
violoncello, fagot, flétna a další, letos také nově barokní
trombon – sackbut, bicí nástroje a viola da gamba) pod
vedením mezinárodního týmu lektorů.
V průběhu praktické výuky bude uskutečněno několik studentských koncertů a po týdnu vzdělávání budou uvedeny hned 3 závěrečné koncerty – V Holešově,
na sv. Hostýně a v Kelči.
Léto v Holešově bude tedy opět plné tradičních
i nebývalých zážitků.
Hana Helsnerová

Tradiční XVI. Letní iluze, výstava valašského
řezbáře a nejvýznamnějších staveb v kraji
Tradiční souhrnná výstava obrazů, grafik, plastik,
užitého umění a fotografií nejen holešovských výtvarníků Letní iluze začíná vernisáží 28. června v 17 hodin
v Zámecké galerii v Holešově. Veřejnost je srdečně zvána.
Na chodbách zámku bude současně otevřena výstava plastik řezbáře Jaromíra Šimáka z Újezdu u Valašských Klobouk a výstava nejvýznamnějších staveb
v kraji. Představuje stavby, které na území Zlínského
kraje vznikly v letech 1918 - 2018. Na panelech budou
k vidění texty a fotografie přibližující nejen ikonické
stavby moderní architektury, ale i méně známé budovy,
například Státní banka ve Vsetíně, Městská spořitelna
v Uherském Hradišti a bývalý okresní úřad v Kroměříži.
Díla posledního desetiletí zastupuje Kulturní a univerzitní centrum Zlín. Vstup volný.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Letní iluze v roce 2017
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PŘÍSPĚVKY

Pamětní stuha od SH ČMS pro SDH Holešov
Holešov - Dne 26. 5. 2018 byly v Brně v areálu
BVV zahájeny oslavy 100. výročí vzniku Československa v rámci festivalu RE:PUBLIKA. Brány výstaviště tak
byly pro zájemce otevřeny až do 17. 6. 2018. Součástí
sobotního úvodního programu bylo nejen slavnostní
zahájení a otevření jednotlivých pavilonů, ale i předávání pamětních stuh od Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska zúčastněným praporečníkům z jednotlivých
sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky.
V areálu brněnského výstaviště bylo ten den přítomno
371 praporečníků se svými sborovými prapory. Tímto
počtem byl překonán stoletý rekord v počtu hasičských
praporů na jednom místě. Mezi přítomnými nosiči hasičských praporů byli i zástupci hasičských dobrovolných
sborů z Holešovska. Konkrétně z SDH Bořenovice, SDH
Dobrotice, SDH Holešov, SDH Pacetluky a SDH Žopy. Pro
všechny přítomné hasiče z celé republiky byla slavnostní
atmosféra předávání pamětních stuh významným zážitkem, na který se nezapomíná.
Michal Petráš

Tradiční rybářské závody a rybářské závody mládeže
V sobotu 19. května uspořádal Pobočný spolek
MRS Holešov tradiční rybářské závody v pěkném areálu
Rybníčky Holešov. Opět se vyplnila prognóza: „Chceš-li
zaručeně vědět, kdy bude v Holešově pršet, podívej se
na termín konání rybářských závodů.“ Ještě v pátek odpoledne a večer to vypadalo s počasím velmi nepříznivě,
ale v sobotu se náš patron sv. Petr umoudřil a podržel
nad námi ochrannou ruku. Závodům ze strany výboru
našeho pobočného spolku předcházela odpovědná příprava tak, aby závody mohly proběhnout bez vážných
problémů. V sobotu ráno byla provedena prezentace
všech závodníků a konečné číslo všech přihlášených se
ustálilo na čísle 32, což bylo oproti jiným rokům velmi
málo a tato účast pro nás byla určitých zklamáním.
V 6 hodin hospodář našeho PS pan Josef Drábek závody
zahájil a všichni zúčastnění rybáři soutěžili v souladu
s bližšími podmínkami k výkonu rybářského práva
s možností lovu na jeden nebo dva rybářské pruty.
Tradičně průběh závodu doprovázela hudební skupina
Texas, která rozpohybovala všechny návštěvníky, pro
které bylo připraveno bohaté občerstvení jako například
makrela na roštu, smažený pstruh, kapr a další. V průběhu závodů se také prodávala tombola, která i v tomto
roce byla velmi bohatá. Bylo připraveno celkem 120
hodnotných cen, kdy tím největším lákadlem byla velkoplošná televize a jízdní kolo. Samotný závod byl ukončen ve 12 hodin a po shromáždění všech úlovkových
lístků mohly být sečteny všechny dosažené výsledky pod
dozorem hlavního rozhodčího pana Zdenka Brady. Proto
nic nechybělo k tomu, aby mohlo být vyhlášeno pořadí
v obou kategoriích. V první se soutěžilo o ulovení největšího kapra, kde zvítězil člen našeho PS pan Vilém Karafiát s úlovkem 57 cm. Ve druhé se soutěžilo o celkový
součet všech ulovených ryb, které mají zákonnou stanovenou délku. Zde bylo uděleno celkem 10 cen a pořadí
prvních pěti rybářů bylo následující:

1. místo Roman Daniel Bouchal
2. místo Pavel Šenkyřík
3. místo Vilém Karafiát
4. místo Michael Indra
5. místo Miloš Brázdil

346 cm – PS Holešov
336 cm – PS Holešov
293 cm – PS Holešov
285 cm – PS Zlín
203 cm – PS Kroměříž

Všichni, kteří byli hodnoceni v obou kategoriích,
obdrželi hodnotné rybářské ceny.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodníkům,
dále těm, kteří se podíleli na přípravě závodů. Městu
Holešov za stálou podporu našeho spolku. Všem těm, od
kterých jsme obdrželi věcné dary do tomboly, dále všem
našim příznivcům a zejména přítomným návštěvníkům
a těšíme se znovu za rok na stejném místě na shledanou.
S pozdravem „Petrův zdar“.
O týden později 26. 5. uspořádal výbor ve stejném
areálu rybářské závody mládeže. Těchto závodů se mohli
zúčastnit všichni ti, kteří úspěšně absolvovali rybářský
kroužek a nejsou starší 15 let. Rybářský kroužek dlouhodobě a úspěšně vedou pánové Jiří Navrátil a Mgr. Stanislav Jaša v TyMy centru Všetuly. V tomto již VI. ročníku
rybářských závodů mládeže se přihlásilo 25 závodníků,
pro které to bylo určitým vyvrcholením přípravy na ry-

bářský sport. Pro tyto závodníky byly vyčleněny dva rybníčky, které si mohli všichni obsadit podle svého zájmu.
Hlavní rozhodčí a zároveň člen rybářské stráže pan Marek Ret se své funkce zhostil velmi dobře, kdy startující
zkontroloval, jak si docházku k vodě zapisují, upozornil
na případné chyby, ale hlavně zapisoval úlovky, které po
skončení závodu sečetl. Ze součtu ulovených ryb vzešlo
následující pořadí. Největšího kapra o délce 52 cm ulovil
Pavel Hrdlička. Celkově bylo pořadí následující:
1. místo Lukáš Maceška
107 cm
2. místo Josef Hausknecht
59 cm
3. místo Pavel Hrdlička
52 cm
4. místo Daniel Navrátil
52 cm
5. místo Jakub Pumprla
51 cm
Celkem bylo uděleno 10 rybářských cen. Všem
závodníkům a jejich doprovodům bylo poskytnuto občerstvení zdarma. Každý závodník si mimo jiné s sebou
odnesl dárkový balíček a diplom za účast na VI. ročníku RZ mládeže. Všem mladým rybářům přejeme pěkné
prázdniny, hodně bohatých úlovků a těšíme se na účast
na VII. ročníku těchto závodů.
Za pobočný spolek MRS předseda
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Jasmína Conevová – Holešov
Pavel Houdek – Praha
Marie Sedlářová – Bystřice pod Hostýnem
David Skácel – Bystřice pod Hostýnem
Marie Menšíková – Holešov
Ivan Jakubec – Holešov
Lucie Kočařová – Kroměříž
Aleš Sovadina – Pravčice
Veronika Nováková – Bystřice pod Hostýnem
Michal Mikulík – Bystřice pod Hostýnem
Alena Foukalová – Holešov
Michal Kadlčík – Roštění
Šárka Indrová – Veselíčko
Pavel Navrátil – Pravčice
Kateřina Charvátová – Holešov
Petr Štěpán – Holešov

Olga Macůrková – Přílepy
Zdeněk Tělupil – Přílepy

Magda Rozehnalová – Holešov
Ondřej Sazima – Březová

Jana Kowalewská – Lipová
Ondřej Srubek – Lazníky

Barbora Kubějová – Holešov
Jiří Pospíšilík – Holešov

Ivana Kruťová – Kašava
Petr Marušák – Držková

Markéta Ondráčková – Bušín
Zdeněk Ošťádal – Holešov

Marcela Vaculíková – Bystřice pod Hostýnem
Miroslav Fuksa – Holešov

Ludmila Klabazňová – Holešov
Tomáš Pospíšilík – Holešov

Lucie Kovářová – Hostišová
David Pospíšil – Lechotice

Kateřina Bortlová - Míškovice
Lukáš Halás – Míškovice

Iva Šestáková – Holešov
Petr Pruš – Holešov

Lenka Hladíková – Brumov-Bylnice
Martin Zavadil - Míškovice

Pozvánka
Obec Rymice pořádá v neděli 1. července 2018 od 13:00 v Areálu obecního úřadu 14. ročník SETKÁNÍ MUZIKANTŮ. Pořadem bude provázet Karel Hegner a Ivana Slabáková. Těšit se můžete na soubory Veselanka, Vacenovjáci, Palavanka a Záhorienka. Po skončení oficiálního programu proběhne taneční zábava s kapelou Palavanka. Vstupné 150 Kč.

Noc kostelů v Holešově
Holešov – I v letošním roce se připojila Římskokatolická farnost Holešov k projektu Noc kostelů, jehož
cílem je zpřístupnit nejen běžně uzavřené či omezeně
přístupné církevní objekty a ty jejich části, které nejsou
přístupné vůbec, ale ukázat zábavnou formou to, co se
v nich děje, jak žijí církevní společenstva, a o co vlastně
církvím v jejich pastorační činnosti jde. Noc kostelů tak
v Holešově úzce navazuje na Otevřené brány, akci, která
od května do září zpřístupňuje o víkendech všechny hlavní církevní objekty v Holešově, a to prostřednictvím zasvěcených průvodců, kteří pro zájemce pořádají prohlídky
těchto objektů zcela zdarma.
Protože se právě díky řadě let trvajícím Otevřeným
branám většina Holešováků, kteří o to mají zájem, už do
všech holešovských kostelů a kaplí podívala, uskutečnila se letošní Noc kostelů pouze ve farním a děkanském
chrámu Nanebevzetí Panny Marie a pozornost se soustředila především na bohatost programu. Jako tradičně byla
Noc kostelů zahájena v pátek 25. května v 18,00 hodin
mší svatou a potom už jeden program následoval druhý.
Trvale probíhaly komentované prohlídky celého kostela,
v sakristii připravily farnice opravdu velmi, velmi bohaté
občerstvení, takže všichni návštěvníci si nejen pochutnali
na různých jednohubkách, nákypech, řízečcích, roládách
a zákuscích, ale mohli se vlastně pořádně navečeřet.
Ihned po skončení mše sv. vypukla „Holešovská pátračka“, velká pátrací hra nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Současně probíhaly tři velké prezentace – návštěvníci si
mohli důkladně prohlédnout varhany, dozvědět se něco
o jejich fungování a dokonce si i k varhannímu pozitivu
sednout a stisknout klávesy. Ti odvážnější mohli vylézt
do věže a prohlédnout si nádherné holešovské zvony
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a dozvědět se o jejich historii (oba velké zvony pocházejí
z konce 16. století, jsou tedy renesanční a opatřeny zajímavými nápisy a výzdobou). No a knihomolové si mohli
prohlédnout opravdu mimořádně vzácné tisky – historické knihy, které jsou v majetku holešovské farnosti a patří

k nejvzácnějším inkunábulím na Moravě a zúčastnit se
kolektivního přepisování textu bible – Písma svatého.
No, a protože Noc kostelů se má odehrávat v noci, tak
ve 20,00 začal vlastní program pro diváky. Nejprve to byla
výpravná divadelní hra „Čtvrtý z mudrců“, zahraná holešovskými farníky na motivy knihy Henry van Dykea, zpracovávající novozákonní téma „Tří králů“ velmi originálním
pohledem. Po divadle pohasly elektrické lustry a lampy
a nahradily je stovky svíček, které dodaly chrámovému
interiéru nádhernou, kouzelnou atmosféru. A následoval tradiční koncert Holešovského komorního orchestru
nazvaný „Hráli jsme vám, ale vy jste netancovali“, který
přinesl průřez koncertních děl tohoto skvělého tělesa. A ve
23,00 hodin se rozezněly tóny houslí mladého houslového virtuosa Antonína Lacigy mladšího – jeho vystoupení
hodnotně nahradilo hudební zážitek těm, kteří se nedostali na koncert Pavla Šporcla, pořádaný v zámku rovněž
tento pátek. No a závěr tohoto krásného večera potom
tradičně patřil Holešovskému chrámovému sboru, který
provedl sladké a nádherné zpěvy z Taizé a nakonec se všem
spokojeným posluchačům dostalo půlnočního požehnání.
Karel Bartošek

Poděkování Mgr. Monice Vyhlídalové
Když jsem se dozvěděla, že z 1. ZŠ odchází Mgr. Monika Vyhlídalová, tak mi to bylo upřímně líto. Je to vynikající pedagog a jako rodič jsem doufala, že provede mou mladší dceru 3. a 4. ročníkem. Myslím si, že jsem
z rodičů nebyla jediná. Paní učitelka působila ve škole 17 let a vedla Dětský pěvecký sbor Banana Vox, se kterým
reprezentovala 1. ZŠ na akcích školy i města. Měla jsem možnost poznat ji jako kantorku i jako člověka a musím říct,
že z této školy odchází učitelka s velkým „U“. Moc mě mrzí, že odchází ze školy i z Holešova, protože právě takoví
pedagogové dělají škole „dobré jméno“. Ráda bych proto alespoň touto cestou za rodiče i děti moc poděkovala za
její práci, která byla výjimečná a Monice Vyhlídalové do dalších let popřála mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Radka Pavlasová

www.holesov.cz

KULTURA

Zámek otevře výstavu Bzzukot o životě ve včelím úlu
Zámek Holešov otevírá interaktivní výstavu pro malé
i velké Bzzukot. Hravou formou představuje svět včelího
společenství a cílí především na rodiny s dětmi. Otevřená
bude od 22. června do 15. září.
Výstava pojímá všechny aspekty života tohoto hmyzu v jejich společenství. Důraz je přitom kladený právě na
souhru a spolupráci návštěvníka s výstavním prostorem,
ve kterém je všechno dovoleno.
Především malí návštěvníci si letos v létě na holešovském zámku mohou vyzkoušet, jaké je to stát se včelou
v květinovém poli, sbírat pyl nebo starat se o larvičky jako
včelí chůva. Připraveny budou také doprovodné edukativní
exponáty a aktivity, například třídění larev a starání se o ně
podle jejich budoucí role ve včelí komunitě. Tento hlavní
prvek doplní další, které návštěvníkům vysvětlí, jak fun-

guje hmyzí kolonie. K dispozici bude také videomikroskop
pro pozorování včelích vzorků, prosvícený stůl pro kreslení
včel, k vyzkoušení včelařské vybavení, skutečný včelí úl, hry
a skládačky vysvětlující životní cyklus včel, včelí fyziologii
a vztahy mezi včelami a životním prostředím.
V hravé části si návštěvníci zkusí různé role, které mohou včely v úlu mít a vyrábět med. Této části expozice přitom bude dominovat velký hravý úl - kopulová struktura
z šestiúhelníkových krabic, ze kterých lze sestavit plástev.
Ve spolupráci s místními včelaři přidali autoři výstavy
do zámeckých prostor také expozici o včelařství. K vidění
bude současný i dobový úl, medomet a další nástroje, které včelař k chovu včel potřebuje.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Cechy v Holešově 3 - Cech ševcovský, obuvnický a kopytářský
Holešov – Mezi nejstarobylejší cechy patřil v Holešově cech ševcovský. První zmínka o něm je v městských
knihách z roku 1576, kdy vypukl spor mezi ševcovským
cechem a jeho členem - ševcovským mistrem Janem
Kozlem – je tedy zřejmé, že cech již existoval dříve, jen
se nedochoval doklad o jeho vzniku. Vznikem cechu se
zejména rozumělo „darování“ cechovních artikulí od
staršího cechu z většího města. I holešovští ševci měli
cechovní artikuly „darované“ od cechu kroměřížského,
tato listina však nepřežila třicetiletou válku a byla podle
dopisu, kterým holešovští ševci žádali kroměřížské o nové
„ponaučení“ (z roku 1651) zničena v roce 1643, zřejmě při požáru města, způsobeného švédským útokem.
V roce 1733 měl holešovský cech ševců 20 členů – mistrů a 10 mistrů inkorporovaných (tedy takových, kteří nežili
a neprovozovali řemeslo v Holešově, ale většinou v okolních vesnicích) a patřil tak spolu s cechem tkalcovským
(20 mistrů a 25 mistrů inkorporovaných) k nejpočetnějším cechům v Holešově. Roku 1838 je ševcovský cech
v Holešově nejpočetnější – jeho členy je 24 mistrů, tkalců je (v souvislosti se zaváděním strojní výroby látek) už
jen šest a druhým nejpočetnějším cechem jsou hostinští, kterých je v Holešově 15! A na sklonku cechovní éry,
v roce 1851, kdy se blíží zrušení cechovního zřízení, je
v Holešově (ale i v okolních obcích, spadajících pod hole-

šovskou cechovní jurisdikci) celkem 45 mistrů ševcovského řemesla, ke kterým je přičleněn jeden kopytář (Leistenschneider), tedy řemeslník vyrábějící dřevěná kopyta pro
ostatní ševce a jeden řemeslník lepící obuv (Pflasterer).
Cechy na území Rakouské monarchie zanikají v roce 1859.
Jejich zrušení sice bylo přivítáno podnikatelskými kruhy
ve větších městech a v průmyslových oblastech, kde svou
existencí bránily prudkému rozvoji průmyslu, ale v menších městech – jako byl Holešov – jejich úloha zejména
v oblasti školské (výuka učňů a tovaryšů), sociální (starost
o nemocné a staré řemeslníky) a v neposlední řadě i společenské výrazně chyběla. Cechy byly proto nahrazovány
tzv. živnostenskými společenstvy. Ty v Holešově (kromě
prosazování zákazu konkurence) prakticky převzaly roli
cechů, dokonce se samy nazývaly cechy a převzaly cechovní
terminologii. A opět byli – nyní již obuvníci – nejpočetněji
zastoupeným řemeslem. V holešovském soudním okrese
působilo v roce 1880 celkem 91 obuvnických mistrů v 57 registrovaných živnostech (tedy je zřejmé, že u řady živností
byli na jednom místě dva, nebo i více mistrů), které měly
31 tovaryšů. Kromě křesťanských obuvníků zde byly i tři živnosti židovské, ve kterých působilo 19 mistrů a 10 tovaryšů.
Posledních 300 let obuvnického řemesla v Holešově
jsou spojeny s rodinou Chmelařů. Současný místostarosta Holešova, Bc. Jaroslav Chmelař, několik let sestavuje

Kopytářská pečeť rodiny Chmelařovy z přelomu 19. a 20. století

rodokmen své rodiny. Je pravděpodobné, že prvním známým Chmelařem v Holešově byl Václav Chmelař, narozen
zřejmě už v roce 1717. Jeho syn, František (Franz) Chmelař, narozený v roce 1765, byl v holešovském cechu zapsaným mistrem - obuvníkem (ševcem), stejně jako syn
František (1797). A podle cechovní logiky se obuvnické
řemeslo dědilo v rodině v přímé linii nepřetržitě a Chmelařové si vesměs brali za manželky rovněž ženy z jiných
ševcovských rodů. Další z Chmelařů, František (nar. 1837),
byl obuvník a také kopytář. Tato jeho specializace, která
byla samozřejmě v početném obuvnickém cechu výhodná, nakonec převážila a právě František Chmelař je oním
kopytářem, uváděným v soupisu ševcovských mistrů
v roce 1851. Jeho syn, rovněž František (nar. 1863), převzal kopytářské řemeslo a pokračoval v rodinné tradici
propojování obuvnických rodin, tedy i jeho manželka
Filomena byla dcerou obuvníka Jana Dočkala z Dobrotic.
Tradice pokračovala Janem (nar. 1893), který se oženil
s Annou, dcerou obuvníka Albína Bakaly. Posledním kopytářem v rodě byl otec současného místostarosty Jan Chmelař (nar. 1922). V padesátých letech minulého století byla
jeho rodinná firma znárodněna a tím definitivně skončilo
nejenom kopytářské a ševcovské řemeslo v Holešově, ale
i s nimi spojené poslední zbytky cechovního zřízení.
Karel Bartošek

Obchod obuví další větve rodiny Chmelařovy na náměstí v budově staré radnice (soudu)
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PŘÍSPĚVKY

Omladina Martinice
Holešov – Dne 26. května se dospělá část Kulturního Sdružení Omladina Martinice zúčastnila společně
se členy bývalého Hanáckého práva s SDH Sazovice
a Zdounečanské chasy krojovaných hodů ve Zdounkách.
Tyto Zdounečanské krojované hody se konaly v této
obci poprvé, pořadatelé by však rádi s touto započatou
tradicí pokračovali i v budoucích letech. Celý program
začal odpoledním zvaním občanů v obci za doprovodu
dechové hudby Zdounečanky. Nechybělo ani požehnání
k těmto hodům od místního p. faráře v tamějším kostele.
Pokračováním pak byla večerní zábava v kulturním sále
obce, kde svým vystoupením k dobré zábavě přispěla
i Martěnská Omladina. Nechybělo ani bohaté občerstvení od organizátorů, starosty obce, včetně bohaté
tomboly. Druhá část Martěnské Omladiny, a to maminky
s dětmi, vystoupily se svým programem na náměstí
v Holešově při kácení máje, které organizoval spolek
Všetuláci sobě, Orel a KDU-ČSL. Během odpoledního
programu se též představily se svým vystoupením děti
z Hanáčku, Banana VOX a ZUŠ Holešov. K bohatému programu přispěla bohatá tombola i dechová hudba Moraváci. Všichni si užili pěkného letního počasí.
Zpracoval VO

Moravské děti dvojnásobně ZLATÉ!
Sobota 2. června byla pro Moravské děti opět
úspěšná. Z Mezinárodní soutěže pěveckých sborů MUNDI CANTAT 2018 v Olomouci přivezly pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové a klavíristky Martiny Mergentalové dokonce DVĚ ZLATÉ MEDAILE. Jednu ze soutěžní
kategorie „Folklór“ (zde mezi dospělými a komorními
sbory) a druhou z kategorie „Mládežnických sborů“. Každá kategorie se konala v jiné části Olomouce – Folklór
v budově Bohemia a Mládežnické sbory v Redutě.
Účastníci soutěže v Olomouci byli ze zemí - ČR, SR,
Slo, Pol, Hr, Rus, Tur/ Istanbul a také z dalekého Seaulu - Korei. O výsledcích rozhodovala porota ve složení
A. Brown/GBR, Dr.Cool-Jae Huh /KOR, Doc. Milan Kolena
ArtD. /Sk, Milan Motl / CZ, K. Roztočilová, B. Stark /HR,
Prof. PhDr. MgA. J. Vičar, D. Whiteley /Aus. Děkujeme
všem za skvělou reprezentaci Moravských dětí i Holešova!
Jménem Moravských dětí děkujeme za podporu činnosti Moravských dětí především vedení města
Holešova, které v rámci „Akce milion“ při Dnech města
podpořila neziskové subjekty, mezi nimiž i Moravské
děti. Bez této finanční pomoci by činnost byla obtížnější.
Jana Slovenčíková, Moravské děti

Pozvánka a plány Moravských dětí, aneb kam za nimi?
Holešov: Jeden z nejbližších koncertů připravují Moravské děti na konec června – a to „Červnový koncert pro Holešov“, který se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018
od 18,00 hod. na zámku v Holešově, v sala terreně.
Zlín: Rádi bychom pozvali také všechny příznivce a přátele na MIMOŘÁDNÉ koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kde budou Moravské děti účinkovat – a to do Kongresového centra Zlín 5. a 6. prosince 2018. Jedná se o koncerty „ŠTEFAN MARGITA – XMAS GALA“. V rámci vánočního galakoncertu vystoupí také význačná sopranistka Kateřina
Kněžíková a sólista opery Národního divadla, barytonista Jiří Brückler. Orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů povede dirigent Robert Jindra.
/Vstupenky jsou již v prodeji – FBM Zlín/.
Jana Slovenčíková, Moravské děti
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Zdeněk Grygera se stal osobností Zlínského kraje
Zdeněk GRYGERA – bývalý český fotbalový obránce
a reprezentant České republiky, mistr Evropy hráčů do 21 let
z roku 2002. Úspěšně působil ve Spartě, Ajaxu Amsterdam,
Juventusu Turín i londýnském Fulhamu. Dle odborníků byl
univerzální rychlostně vybavený obránce, který dobře četl hru.
Pro ostatní je Zdeněk Grygera stále stejný kluk z Holešova se
skvělou povahou a pokornou duší. Po dlouholetém působení
v zahraničí se vrátil na Moravu a již 3,5 roku je sportovním manažerem a víceprezidentem týmu FC Fastav Zlín. Letos v květnu získal ocenění a stal se Osobností Zlínského kraje.
Gratulujeme ke krásnému ocenění. Jak Vy osobně na tento úspěch pohlížíte?
Je to skvělý pocit obdržet takové ocenění a zařadit se
mezi nejlepší desítku osobností Zlínského kraje. Uděleného
ocenění si vysoce vážím, především jako výrazu poděkování
za mou aktivní fotbalovou kariéru. Je to pro mne velká motivace do další práce. Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli
na nominaci a udělení pro mne tolik významného ocenění.
V loňském roce jste se jistou měrou také zasloužil o účast zlínského klubu v Evropské lize. Jistě jste
nasbírali mnoho zkušeností.
Účast našeho klubu v Evropské lize byla pro nás historická, poprvé v historii zlínského fotbalu jsme hráli evropské
poháry, což považuji za velký úspěch. Účinkování v Evropské
lize jsme si maximálně užívali, bylo to pro nás něco nového,
získávali jsme cenné zkušenosti. Nové zkušenosti i pro mě,
i když jsem si tyto soutěže užil mnohokrát jako hráč. Z pohledu
funkcionáře jsem ale vše vnímal jinak. Obohacující byly pro
mne i majitele klubu pana Červenky zajímavá předzápasová
setkání, kde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací
o strategii fotbalu v evropských klubech. Velká zkušenost to byla
především pro hráče, kteří v této evropské soutěži hráli poprvé.
Věřili jste, že zkušenosti hráči zúročí na jaře, projevilo se to?
Určitě jsem si nepředstavoval, že sezona bude takto probíhat. Věřili jsme, že využijeme získané zkušenosti a půjdeme
nahoru. Bohužel hned od začátku jara to mělo opačný směr.
Dostali jsme se do situace, která nebyla příjemná, nakonec
jsme hráli pouze o záchranu. Těžkou situaci jsme zvládli a teď
už se musíme dívat pouze dopředu a vyhlížet lepší zítřky. Kvalita kádru neodpovídá postavení mužstva v ligové tabulce.

Jaké bude mít Zlín ambice v příští sezoně?
Nyní nás čeká práce se složením mužstva, ale velké
změny neplánujeme. Letní příprava na novou sezonu by
měla začít 18. června. Důležité bude se připravit na náročnou
sezonu, kterou chceme odstartovat co nejlépe. Rádi bychom
se umístili v 1. polovině ligové tabulky. Vzhledem k novému
systému fotbalové soutěže by nám toto umístění umožnilo
hrát opět v Evropské soutěži.
Je na Vás znát, že Vás návrat k vrcholovému fotbalu, i když z druhé strany, baví. Je tomu opravdu tak,
že Vás práce naplňuje?
Návrat k vrcholovému fotbalu, v současné době sice
v jiné pozici, mě stále naplňuje a je pro mne přínosem. Můžu
pomáhat nejen zkušenostmi z profesionálního fotbalu,
uplatnit jazykové znalosti, ale také rozvíjet manažerské
schopnosti. Práce je pestrá, náročná na čas, ale fotbal je stále
mým koníčkem a práce v tomto směru mě naplňuje.
Jste tedy rád, že netrávíte pracovní dobu za katedrou, jak si přála Vaše maminka?
Je pravdou, že jsem nenaplnil maminčino přání, ale vše
dobře dopadlo! Asi bych neměl takovou trpělivost, které povolání učitele vyžaduje! Mamka je spokojená, pravidelně oba rodiče navštěvují fotbalové zápasy ve Zlíně a stále mě podporují.
Co Vaše děti, už mají jasno, jakému povolání se
budou věnovat?
Obě děti, syn i dcera, navštěvují 3. Základní školu v Holešově a volný čas po škole tráví v zájmových kroužcích. Syn
David je sportovně nadaný a od malička je fotbal jeho koníčkem, kterému věnuje veškerý volný čas! S fotbalem začínal
v Holešově, nyní již druhým rokem hraje za mladší žáky ve
Zlíně! Zřejmě jsem jeho vzorem a motivací stát se fotbalistou! Dcera Klaudie je všestranně nadaná a její představy
o povolání jsou ještě předčasné!
Jste tady spokojeni nebo s nostalgií vzpomínáte
na léta v zahraničí? Kde Vám bylo nejlépe?
Po více než deseti letech fotbalového života v Praze,
v Amsterdamu, Turíně a Londýně jsem se vrátil z velkého světa do rodného města. Všude se mi líbilo, měl jsem štěstí na
výborné trenéry, kamarády, ale vždy jsem věděl, že domov
mám tady v Holešově, či teď v Přílepích. Velmi pěkné prostře-

Zdeněk Grygera s maminkou Alenou Grygerovou, starostou
města Holešova Rudolfem Seifertem a místostarostou města
Holešova Radkem Doleželem při přebírání ocenění.

dí v blízkosti Holešova, má rodina, přátelé, zajímavá práce ve
Fastavu Zlín, vše, co potřebuji ke spokojenosti. Jinak rád vzpomínám na mé angažmá v Juventusu Turín a se svou rodinou
často navštěvuji přátele ve slunečné a pohostinné Itálii.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rád bych pokračoval v započaté práci ve funkci sportovního manažera Fastavu Zlín, předával získané zkušenosti
z profesionálního fotbalu a zaměřil se na rozvoj klubu. Nadále se chci podílet na fotbalové přípravě mládeže, ať už v Holešově nebo ve Zlíně. Jako patron Nadačního fondu Zeleného
života chci pomáhat všem těm, kteří v životě neměli tolik
štěstí jako já nebo ostatní lidé. Od fotbalu určitě neodejdu
a chci se věnovat budoucím sportovním nadějím.
Když máte volno a na chvíli zběhnete od fotbalu,
jakému koníčku se věnujete?
Většinu volného času trávím s rodinou, která byla a je
stále mým velkým zázemím. Rád zavítám na trénink či fotbalový zápas svého syna, který si fotbal zamiloval, a má u mě
velkou podporu. Jinak si rád zahraji jedenkrát týdně fotbal
s naší „juniorkou“ v Holešově. Občas si vyjedu na kole do Hostýnských hor „vyvětrat hlavu“ a v zimě si nenechám ujít mé
oblíbené lyžování s rodinou v Itálii.
Děkuji za rozhovor a přeji příjemné léto.
Hana Helsnerová

Úspěchy holešovských školních sportovců
Letošní školní rok se blíží ke svému finiši – a vytoužené
prázdniny školáků i jejich pedagogů jsou už za dveřmi. Asociace školních sportovních klubů ČR pořádá z pozice jediného
multisportovního spolku ve školním prostředí již 26 let řadu
soutěží: od kol okrskových přes okresní, krajská včetně kvalifikací se nejlepší školy a jejich žáci mohou probojovat až do
republikových finále. Školáci se mohou zúčastnit jak soutěží
ve tradičních sportech (atletika, kopaná, volejbal, basketbal,
házená), tak ve sportech moderních či méně rozšířených
(silový čtyřboj, šplh, florbal, plavání, stolní tenis, sportovní
gymnastika apod.).
Stejně jako v letech minulých i letos se zástupci holešovských základních a středních škol zúčastnili řady školních
sportovních soutěží a dosáhli v nich na velmi pěkná umístění
v okresních či krajských kolech – proč si některé z nich společně nepřipomenout?
1. ZŠ Holešov dosáhla tradičně na medailová umístění
např. v okresním (OK) a krajském kole (KK) přespolního běhu

(OK mladší žáci a starší žákyně 2. místo, starší žáci 3. místo,
KK mladší žákyně 3. místo), mladí atleti byli rovněž úspěšní
při 50. ročníku Poháru rozhlasu (OK – starší žákyně 2. místo
a starší žáci 3. místo, KK starší žákyně 4. místo – bronzová
příčka ve štafetě 4 x 60 m).
3. ZŠ Holešov dosahuje každoročně výborných výsledků
ve florbalových turnajích a stejně jako 2. ZŠ Holešov je pravidelným účastníkem okrskových i okresních kol nejmasovějšího fotbalového turnaje Evropy – McDonaldsCupu. Letos
navíc dosáhli žáci na úspěchy i v házené (OK 1. místo dívky
mladší, KK 3. místo) a v plavecké soutěži žáků 1. stupně byli
žáci této školy dokonce zlatí!
Ze středních škol Holešova ční svými výsledky jednoznačně VPŠ a SPŠ MV Holešov: ve školním roce 2017/18 zvítězili její
žáci v obou kategoriích v krajském kole v silovém čtyřboji, ve
šplhu byli hoši první, resp. dívky druhé ve Zlínském kraji, bronz
si odvezli rovněž zástupci školy z krajského kola ve florbale.
V obou sportovních odvětvích se škola rovněž zúčastnila re-

publikových přeborů a chlapci se dokonce stali přeborníky ČR
ve šplhu středních škol! Navíc policejní škola tuto jedinečnou
soutěž uspořádala, za což jí patří velký dík.
Výčet sportovních úspěchů holešovských škol by byl velmi
dlouhý, každopádně patří se poděkovat všem, kteří na těchto
výsledcích mají lví podíl: děkuji všem sportovcům ze všech holešovských škol za jejich skvělé výkony, děkuji jejich učitelům
tělocvikářům, trenérům a cvičitelům za přípravu dětí, děkuji
vedení všech škol za vytvoření podmínek pro realizaci školních
sportovních soutěží. Velký dík patří rovněž všem rodičům, kteří
pozitivně motivují své děti ve vztahu k pohybovým aktivitám,
soutěžním i nesoutěžním. Zařadit pohyb do každodenního
programu dětí coby součást zdravého životního stylu je naším
společným cílem a holešovské školy k němu úspěšně směřují.
Všem žákům, pedagogům i rodičům přeji nádherné
letní prázdniny!
Mgr. Svatava Ságnerová
Asociace školních sportovních klubů ČR
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DOPROVODNÝ PROGRAM
NA ZÁMKU HOLEŠOV V DEN KONÁNÍ
HOLEŠOVSKÉ REGATY 23. 6. 2018
Vstupné NA VÝSTAVY pro všechny účastníky
festivalu OPĚT A TRADIČNĚ -50 %
Joža a František Uprkovi Holešov 2018
Přední část Zámecké galerie
Největší výstavní projekt sezony představí průřez tvorbou těchto českých velikánů, obdivovatelů
moravskoslováckého folkloru. Cena po slevě dospělý 60,- dítě 40,- rodinné vstupné (2+3) 135,Bzzukot
Zadní část Zámecké galerie
Interaktivní výstava pro celé rodiny, která seznámí návštěvníky s životem uvnitř včelího úlu.
Cena po slevě dospělý 40,- dítě 20,- rodinné vstupné (2+3) 85,Nabídka v prostorách zámeckého parku:
Během poslechu hudby se mohou malí i velcí návštěvníci Holešovské Regaty těšit na bohatý doprovodný program. Vedle tradiční soutěže v přejezdu vodní lávky a soutěžní přehlídky
netradičních plavidel připravili pořadatelé ukázku historického vojenského ležení napoleonských vojsk. „Chceme tak hravou formou připomenout historii, která prošla i okolím Holešova,“
prozradil Michal Žáček.
Na zámeckých loukách v areálu festivalu se také budou prohánět parkouristé – kromě show
výstupů profesionálů budou mít hlavně dětští diváci možnost zapojit se do krátkých workshopů,
při kterých si mohou osvojit nové triky z tohoto aktuálně velmi populárního sportovního odvětví.
„A pokud letos počasí dovolí, seskočí i parašutisté, které jsme slibovali v minulém roce, ale
povětrnostní podmínky na poslední chvíli seskok znemožnily,“ dodal Michal Žáček.
Hudbě bude patřit také zámecké nádvoří, kde bude druhé pódium pro menší kapely. „Holešovská Regata je o známých jménech, ale chceme dávat šanci také místním kapelám, které
zpestří hudební nabídku. Letos budou na nádvoří hrát například zlínské Tokyo, holešovský Elko
Band, Circus Brothers a další kapely,“ uvedl dramaturg pódia na nádvoří Jan Holcman.
Za Agenturu Velryba a MKS Holešov
Petra Svěráková a Dana Podhajská

Dopravní omezení během Holešovské Regaty
Na částečná dopravní omezení se musí připravit
obyvatelé Holešova i fanoušci rodinného festivalu Holešovská Regata. Ten se letos uskuteční ve dnech 22. – 23.
června v zahradách zámku Holešov.
„Stejně jako v předcházejících ročnících také letos
očekáváme vysokou návštěvnost a rádi bychom zdůraznili, že tato organizační opatření děláme hlavně pro
bezpečnost jak návštěvníků, tak také obyvatel Holešova.
Tímto bych jim chtěl zároveň velmi poděkovat za jejich
trpělivost v době konání festivalu,“ uvedl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.
Všechna dopravní opatření pořadatelé festivalu připravují ve spolupráci s Policií ČR a také městem Holešov.
Důvody jsou jasné – plynulý průběh festivalu, zajištění
bezpečnosti diváků i obyvatel Holešova a zamezení kolapsu dopravy.
Od pátečních 15.00 hodin až do neděle 6:00 hodin
budou úplně uzavřeny ulice Zámecká, ulice Partyzánská,
Náměstí F.X. Richtera a ulice Bezručova.
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Ulice Zámecká bude určena pouze pro pěší přístup
diváků k pokladnám a hlavnímu vstupu do areálu. Ulice Bezručova bude uzavřena a vyhrazena pro parkování
diváků, vjezd do této ulice bude možný pouze ve směru
od centra Holešova. Ve směru od Bystřice p.H. bude ulice
uzavřena úplně. Stejně tak bude uzavřeno pro motoristy
Náměstí F.X. Richtera. Ulice Partyzánská, která částečně
bude sloužit k parkování, bude průjezdná pouze jednosměrně od ulice Pivovarské směrem na Bystřici.
Motoristé budou moci používat objízdnou trasu po
obchvatu Holešova a ulicích Osvobození a Masarykova.
Pro návštěvníky festivalu, kteří přijedou auty, pořadatelé připravili záchytné parkovací plochy po nájezdu z ulice
Pivovarská, a to: u ulice Partyzánská, v blízkosti holešovského koupaliště a také přilehlého parku. Nájezd vozidel
v těchto místech bude striktně řízen pořadateli. Po naplnění
těchto parkovacích kapacit budou ostatní motoristé směrováni na veřejné parkovací plochy v širším okolí v Holešově.
kontakt: Petra Svěráková, mluvčí festivalu

www.holesov.cz
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Hercům Divadla 6. května se podvakrát tleskalo vestoje
Holešov – „Nejhezčí dívka ze vsi má ráda nejhezčího chlapce. On má mlýn, ona jablúčkové líce, on má
nevlastního bratra, ona nevlastní matku. Je jaro, všechno kvete, a jenom ta rozmarýna, bůhví proč, jí nějak
usychá...“

Divadlo 6. května si na dva víkendové podvečery
pro diváky připravilo hned dvě premiéry vrcholného
realistického dramatu plného lásky, zrady, žárlivosti,
zoufalství i odpuštění - Její pastorkyňa. I když dvě premiéry nejsou příliš obvyklé, tentokrát tak byla vhodně
vyřešena alternace hlavní role. Zatímco v prvním podání
se v roli kostelničky představila skvělá Bohdana Hýžová,
o týden později v téže roli excelovala Ivona Vávrová.
Všichni herci profesionálně představili úžasné dílo,
u kterého mrazilo, kanuly slzy a zároveň v některých
pasážích ulpíval úsměv na rtech. Režie se ujal Konrád
Popel, výtvarna Adéla Szturc a hudby hitmaker Ladislav
Mrlík ze Zlína. V inscenaci herecky zazářili Bohdana Hýžová, Ivona Vávrová, Martina Matelová, Roman Uwe Juráň, Jan Kadlec, Alena Směšná, Erik Fišer, Luděk Maňásek, Iva Horáková, Šárka Topičová, Jaroslav Jarkovský
a Eva Stodůlka Nejedlá. Stejně jako první provedení
bylo energické, dojemné i úsměvné, také při druhém
představení nebyla o emoce nouze. Výborní herci si tak
právem mohli vychutnat odměnu v podobě ovací vestoje. Spokojené holešovské publikum jim tak poděkovalo
za obohacující kulturní zážitek.
Hana Helsnerová

Koncert pro Holešov na podporu provozu zámecké kašny
Městské kulturní středisko Holešov a město Holešov děkuje Big Bandu Josefa Hájka za skvělou muziku,
sponzoru Petru Zacharovi za podporu a všem obyvatelům města, kteří se v sobotu 2. června dopoledne přišli
podívat a dobrovolným vstupným přispěli na zvelebení
Holešova.
S iniciativou Koncertu pro Holešov přišel rodák Petr
Zachar, který žije v Kanadě, ale do Holešova se stále rád
vrací. Všichni společně bychom byli rádi, kdyby se z této
příjemné akce stala tradice. Big Band zahrál staré swingové skladby, zpěvem kapelu doprovodila Petra Foltýnová, Josef Vaverka a Martin Hejník.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Největší výstava léta v Holešově: Joža a František Uprkovi
Zámecká galerie Holešov představuje od 15. června díla bratrů Joži a Františka Uprkových. Svébytná díla ctitelů moravské historie a představitelů českého umění reprezentují jejích vrcholnou tvorbu. Přes padesát obrazů a patnáct plastik zapůjčených z českých
galerií je možné vidět do 9. září.
„Nebývá často zvykem, aby bylo dílo bratrů vystaveno společně. Kolekce je proto
zážitkem pro všechny milovníky výtvarného umění, ale především má připomenout moravskoslovácké kořeny, které jakoby dokázaly vyrůst bez světového dění. Vždyť francouzští kunsthistorici kladou dílo bratrů Uprkových na jedno z předních míst uměním,“ řekl
kurátor výstavy Pavel Chmelík.
Tvorbu Joži Uprky charakterizují známé i méně známé obrazy s tradičními folklorními
motivy. Po devíti letech je zároveň veřejnosti znovu představena kolekce devatenácti pastelových studií, které se na zámku náhodně našly po jeho rekonstrukci. Sbírka 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. Sbírka je majetkem muzejních sbírek. Jožův bratr František Uprka, významný český sochař, si letos připomíná 150. výročí narození. Holešov tento významný

mezník oslaví právě vystavením Františkova charakteristického zemitého díla. Zámecká
galerie Holešov je otevřena denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

červen 2018 | 15

ŠKOLSTVÍ

CLIL na 1. ZŠ – propojení cizích jazyků s odbornými předměty
Zkratku CLIL asi většina čtenářů nezná. My na 1. Základní škole se této metodě výuky věnujeme už třetím rokem. Chceme, aby jazykové poznávání bylo pro naše žáky
zajímavější a zábavnější. Znalost cizích jazyků je v dnešní
době něco, bez čeho se člověk toužící něčeho dosáhnout
a něco nového poznat nemůže obejít. Proto již od první
třídy se žáci naší školy začínají seznamovat s anglickým
jazykem, ke kterému pak od sedmé třídy přidávají druhý cizí jazyk, a to buď němčinu, nebo ruštinu. Podstatou
metody CLIL je vlastně nenásilné propojování jazyka
a odborného předmětu. V letošním školním roce se škola
zapojila do projektu podporujícího tuto metodu a jeho
realizátory se stalo 9 vyučujících.
A jak naše hodiny s metodou CLIL vypadají? Do
výkladu probíraného učiva zakomponuje učitel pojmy,
úryvky textu, písničky nebo videoukázky v cizím jazyce,
čímž si žáci rozšiřují slovní zásobu a zároveň poznávají
jazyk i jinak než přes cvičení v učebnici. Součástí každé
takové hodiny je i drobná aktivita žáků – vyluští křížov-

ku, doplní slova do textu, přiřadí slova k obrázku, snaží
se porozumět mluvenému slovu apod. Výuka jazyka však
v žádném případě nemá zastínit téma daného předmětu,
je to prvek zpestřující výuku, díky kterému se mohou žáci
dovědět něco víc, s čím by se při běžné výuce jazyka nesetkali, a zároveň probírané odborné téma je pro ně v této
podobě zajímavější.
Zařazování metody CLIL do odborných předmětů
probíhá na naší škole ve spolupráci s vyučujícími cizích
jazyků, se kterými učitelé zapojení do projektu připravují
a konzultují své hodiny. Přestože podle anglické zkratky
by se mohlo zdát, že CLIL se týká pouze výuky anglického
jazyka, u nás tomu tak není. Našly se i paní učitelky, které
se rozhodly vyzkoušet CLIL i v ruštině, a bylo to opravdu zajímavé. Nezbytná byla větší spolupráce mezi žáky,
protože ve třídě je vždy část dětí, které se ruštinu neučí,
takže si navzájem musely v lavici pomáhat. A poprat se
s novými písmeny se stalo pro některé „neruštináře“
osobní výzvou.

Představení školního divadelního kroužku 1. ZŠ
V úterý 22. 5. 2018 se v malé tělocvičně naší školy
konalo divadelní představení filmové pohádky Princové
jsou na draka. Inscenaci nazkoušely děti z divadelního
kroužku pod vedením paní učitelek Jarmily Gabrhelíkové a Heleny Jandové. Celkem byla uvedena tři představení. Dopoledne pohádku viděli žáci 1. stupně naší školy
a děti z MŠ Masarykova v Holešově. Odpolední představení patřilo rodinám malých herců a veřejnosti. Pohádka
plná známých písniček, které si mohli všichni zazpívat,
měla úspěch a vystupující děti si užily svůj kousek slávy.
Byl plně zasloužený, protože představení se zkoušelo
s přestávkami téměř celý školní rok. Poděkování za podporu patří všem, kteří se na uvedení inscenace podíleli.
Vedoucí kroužku

Město Holešov vydalo v pořadí
již 33. publikaci
Knihovničky Holešovska
Jedná se tentokrát o publikaci s názvem Vodní mlýny při toku řeky Rusavy. Její autor - Arnošt
Pospíšil - se věnuje mlynářství celý svůj život a má
na kontě již publikace Mlýny a mlynáři ve staletích
a Z historie mlýna žákovického. V nové publikaci autor
přibližuje čtenářům bohatou historii vodních mlýnů
na řece Rusavě. Podává zde přesné informace o poloze, vybavení, výkonu a historii jednotlivých mlýnů od
horního toku v obci Rusava až po dolní tok Rusavy v
Hulíně. Jeho práce je také čtivým svědectvím o obrovské dřině a řemeslném mistrovství mlynářů.
Publikaci je možno zakoupit na místě prvního
kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním středisku a v Městské knihovně Holešov.
Doporučená prodejní cena je 60 Kč.
Přehled dalších publikací, vydaných v edici
Knihovnička Holešovska najdete na www.holesov.cz
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Branná výuka na 1. ZŠ
Nikdo jistě nepochybuje, že je potřeba umět poskytnout první pomoc, vědět si rady při nenadálé život ohrožující
situaci jako je požár, autonehoda, přepadení a podobně. Tyto
a mnohé další dovednosti a znalosti museli prokázat žáci
osmých tříd, kteří se zúčastnili již 2. ročníku soutěžního dne
s Integrovaným záchranným systémem O pohár hejtmana Zlínského kraje. Soutěž se konala jako loni v prostorách
amfiteátru v Popovicích u Uherského Hradiště. 1. Základní
školu Holešov reprezentovali žáci 8. C Monika Ponížilová,
Jiří Štopl, Vladimír Dočekal, Sabina Vrbecká, Tadeáš Karhan
a Radoslav Šťastný. A vedli si opravdu výborně, protože
v rámci kraje získali krásné 5. místo. Nebylo to ale zadarmo.
Vědomostní otázky zahrnovaly dopravní situace, první pomoc, obranu státu a celní správu. V praktických dovednostech museli účastníci prokázat rychlost, mrštnost, zručnost
jízdy na kole, hod granátem na cíl a další. Před přísným
zrakem studentů VOŠ zdravotní ve Zlíně předvedli praktickou
první pomoc. Zapotili se i nasmáli při oblékání polní výstroje
na čas nebo při ustrojování figurantky do ochranného zásahového obleku - ovšem se zavázanýma očima. Celá soutěž
byla doplněna možností prohlídky hasičských, vojenských

Metodu CLIL zařadili učitelé do předmětů přírodopis
(přírodní katastrofy), zeměpis (koloběh vody), dějepis (starověké olympijské hry), občanská výchova (jak vydělávat
prostřednictvím internetu), rodinná výchova (potravinová
pyramida), literatura (evropská renesance), a dokonce i tělesná výchova (atletické disciplíny). Jak je vidět, s cizím jazykem se dá pracovat ve všech předmětech. I když příprava takové hodiny je pro vyučující mnohem náročnější, většina se
shodla na tom, že i pro ně je výuka s metodou CLIL zábavná.
Zařazení nezvyklých prvků kladně hodnotí i sami žáci, což lze
poznat podle jejich aktivní spolupráce v hodinách.
Spolu s projektem EDISON, o kterém jsme informovali v jednom z předchozích čísel Holešovska, je toto
druhý velký projekt na podporu výuky cizích jazyků, který letos u nás ve škole proběhl. Protože jsme si vědomi,
že ovládat cizí jazyky se v dnešní době stává nezbytností,
vyhledáváme podobné aktivity, aby úroveň výuky byla co
nejkvalitnější a pro žáky i učitele co nejpoutavější.
Jana Sabová

Mezinárodní
matematická soutěž
1. ZŠ Holešov se pravidelně zúčastňuje mezinárodní matematické soutěže Pangea. Česká republika
má třetí nejhojnější účast mezi evropskými zeměmi.
Letos se konal již 5. ročník této matematicko-logické
soutěže. Žáci v základních školních kolech luští náročné
otázky prostřednictvím vyplňování elektronického dotazníku. Nejúspěšnější z nich po dosažení určitého počtu bodů mohou postoupit do celostátního kola. Tam se
vždy utká 40 nejlepších z celé republiky v jednotlivých
kategoriích. Na naší 1. ZŠ se podařilo probojovat do finálového kola v Praze dvěma žákům, Danielu Měrkovi
z 8. C a Patriku Svobodovi z 9. C. Patrik se bohužel tohoto finále nezúčastnil, takže barvy naší školy hájil jen
Dan. Během 60 minut bylo třeba správně odpovědět na
25 otázek. Soutěž probíhala v nové budově Národního
muzea a v doprovodném programu se žáci mohli seznámit s vynikajícím českým spisovatelem a režisérem
filmů z mořského prostředí Stevem Lichtagem.
Účast ve finálovém kole je prestižní záležitostí,
neboť celá soutěž se koná pod záštitou Českého svazu
vědeckotechnických společností a za podpory spousty
sponzorů. Letošními patrony byl za téma „doprava“ Aleš Loprais, automobilový závodník, a za téma
„sport“ horolezec Radek Jaroš. Věříme, že žáci našich
matematických tříd budou stejně úspěšní i v následujících letech.
Mgr. Jarmila Růžičková
i záchranářských vozidel. Na závěr nám organizátoři předvedli vyproštění zraněného z havarovaného auta a ukázky
bojového umění Musado. Soutěžní den s IZS je akcí, která má
prověřit, zda jsou žáci základních škol dostatečně připravováni pro situace ohrožení majetku nebo života osob. Některé
školy mají předmět branné výchovy zařazen přímo ve vzdělávacím programu. Jiné (jako je například 1. ZŠ) mají problematiku zařazenou do různých jiných předmětů. Úspěšné
5. místo našich svěřenců ukázalo, že i tato příprava je dostatečná a žáci si v reálném životě budou umět dobře poradit.
Mgr. Jarmila Růžičková
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Šikovné ruce našich žáků

Učíme se v přírodě

Má řemeslo zlaté dno? Určitě s námi budete souhlasit, protože domluvit si spolehlivého a kvalitního řemeslníka je v dnešní době mnohdy problém. Naši žáci si letos
vyzkoušeli profesi truhláře.
V rámci dlouholeté spolupráce s bystřickou nábytkářskou školou vyrazila 7. a 8. A na společné celodenní
vyrábění do jejich školních dílen. Cílem bylo navázat na
znalosti z environmentální výchovy a zhotovit výrobek,
který může být součástí zdravého ekosystému.
A co si každý žák vyrobil za okno svého pokojíku
nebo do zahrady svých rodičů či prarodičů? Tuto hádanku zodpoví naše fotografie….

Třetí květnový týden byl pro naše žáky prvního stupně dlouho očekávaným termínem. Všichni se totiž těšili
na školu v přírodě. Cesta autobusem uběhla jako voda
a vzápětí nám svou náruč otevřelo krásné prostředí Beskyd
v okolí Karolínky. I když nám trošku nepřálo počasí, prožili
jsme dny plné zábavy, hravého učení a výtečné kuchyně.
Největším zážitkem byla pro děti stezka odvahy a závěrečná diskotéka. Domů jsme vrátili v pořádku, unavení,
ale spokojení.
Škola v přírodě splnila svůj účel, utužilo se přátelství
mezi jednotlivými třídami a dětmi, objevily se první lásky
a zůstala nám spousta nezapomenutelných zážitků.
2. ZŠ Holešov

Námořnická besídka
Aby rodičům udělaly radost a zpříjemnily jim středeční
odpoledne, nacvičily děti z prvního stupně 2. ZŠ vystoupení pro celou rodinu. Na hodinu se tělocvična naší školy
proměnila na palubu výletní lodě, kde se zpívalo, tančilo,
přednášelo. Nechybělo ani přepadení piráty z Černé perly,
tanec havajských tanečnic s námořníky, dokonce se objevila
i mořská panna a mini velryba, školní sbor se známými hity.
Celé vystoupení ukončily děti společnou písní, kterou
věnovaly těm nejdražším osobám – maminkám společně
s dárečky, které pro ně samy vyrobily. Děti i my, kteří jsme
se na vystoupení podíleli, jsme odcházeli s pocitem krásně
prožitého odpoledne.
Věříme, že stejně tak hezky se cítili všichni, kteří s námi
tuto plavbu prožili.
2. ZŠ Holešov

Vernisáž výstavy
výtvarných prací

Májový koncert
Plamínku

Předškoláci
v lavici

Ve středu 23. května jsme slavnostně zahájili výstavu výtvarných prací žáků naší školy s názvem Barevný
Holešov.
Vernisáže se zúčastnili představitelé města Holešov
a firmy RAPOS Holešov. Celá výstava je pro veřejnost dostupná v aule v čase denního provozu školy. Přijďte si prohlédnout práce vašich dětí, srdečně vás všechny zveme.
3. ZŠ Holešov

Ve středu 23. května odpoledne se uskutečnil tradiční Májový koncert Plamínku. Nejprve se představili
hosté z Uničova. Sbor Rosička předvedl, co umí jeho malí
i starší členové. V druhé části koncertu zazpíval Plamínek. Proběhlo každoroční rozloučení s odcházejícími
žáky z pátých tříd. Po společné písničce Stojí hruška... na
závěr téměř devadesátiminutového koncertu se všechny
děti s chutí pustily do rautu v jídelně školy, na který přispěli rodiče našich zpěváčků mnoha dobrotami.
3. ZŠ Holešov

Jak se sedí v lavici? Jak se hlásí? Jak se jmenují spolužáci? Do kolika umím napočítat?... Na tyto zvědavé otázky už zná odpověď dvacet předškoláků, kteří se ve čtvrtek
24. května zúčastnili ukázkové hodiny. Vyučovací hodinu
zahájili představováním, pak společně počítali, říkali si
známé básničky nebo také kreslili. Po prázdninách se do
tříd vrátí se svými vlastními aktovkami a všechno bude
doopravdy. Už teď se na ně těší všechny paní učitelky
1. a 2. tříd, které odpoledne pro předškoláky připravily.
3. ZŠ Holešov
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Studentky Gymnázia Ladislava Jaroše čtvrté v republice!
Dne 19. 4. 2018 se vydalo 8 dívek z prvního a třetího
ročníku Gymnázia Ladislava Jaroše společně s panem učitelem Markem do Pardubic na Středoškolské mistrovství České republiky v požárním sportu. Cíle jsme si nedávaly vysoké, protože dvě z nás požární sport nedělají a tréninků jsme
také moc neabsolvovaly. Jely jsme si to do Pardubic užít.
První disciplína, která nás čekala, bylo 100m s překážkami. Tahle disciplína nebyla naší silnou stránkou, nejlépe z nás
se umístila Karolína Rozsypalová, která obsadila 12. místo. Ale
jelikož je to kolektivní sport, tak se nám časy sčítaly. Po první
disciplíně jsme byly na 12. místě z celkových 14 týmů. S výsledkem jsme nebyly spokojené, ale lepší výkon jsme ani nečekaly. Na druhou disciplínu už jsme si věřily trochu více. Přišla
na řadu štafeta 4x100m. Složily jsme dvě družstva, přičemž
první družstvo zaběhlo lepší čas (74,85s), tímto časem jsme
se umístily v disciplíně na 7. místě. Program prvního dne byl
tímto dovršen a našemu gymnáziu patřilo průběžně 9. místo.
Splnily jsme tím cíl pana učitele, že budeme v první
desítce. Mezitím jsme zjistily, že se večer hraje v Pardubicích mezinárodní hokejové utkání Česko proti Finsku, takže
náš cíl byl jasný, dostat se na hokej! Začaly jsme hledat, kde
je místní stadion a poté jsme vyrazily. Mnohé z nás byly
na hokeji poprvé a myslím si, že to pro nás byl nezapome-

nutelný zážitek také proto, že čeští hokejisté Finy porazili.
Nebyly bychom to ale my, kdybychom se nevyfotily s hokejovým maskotem a ve fanshopu Dynama Pardubic. Mezi
další velký zážitek patřilo setkání s biatlonistou Michalem
Krčmářem před zimním stadionem. Po příchodu zpět do
areálu mistrovství jsme si postavily stany a šly spát, protože
nás čekal další soutěžní den.
V pátek ráno byl na programu požární útok. Jelikož
šest z nás běhá požární útok stabilně, věřily jsme si na
něho nejvíc. První pokus se nám nevydařil, ale nikdo z nás
neztrácel naději. Druhý pokus jsme si už vlastně chtěly jen
užít, protože nám už téměř o nic nešlo. Během toho, co
jsme se chystaly, pan učitel slíbil, že pokud dáme čas pod
55 sekund, dá hlavu do kádě, pokud pod 50, půjde do kádě
celý. Útok se nám zdál pomalý, takže jsme byly opravdu
překvapené, když komentátorka ohlásila, že výsledný čas
holek z gymnázia je 38,28s. S tímto časem jsme se umístily
v disciplíně na 4. místě a pan učitel svůj slib splnil a do kádě
skočil. Požární útok byl poslední kolektivní disciplínou. Poté
probíhal ještě výstup na věž, kterého se zúčastnila Karolína
Rozsypalová a Kateřina Šůstalová. Kája skončila na krásném
3. místě. Největší šok pro nás ale byl, když jsme zjistily,
že jsme v součtu všech disciplín skončily na 4. místě!

Touto cestou bychom chtěly poděkovat vedení školy
a KRPŠ za finanční pomoc, ale největší poděkování patří
Mgr. Lukáši Markovi za to, že s námi jel a vydržel to s námi.
Zažily jsme díky vám dva nezapomenutelné dny. Ještě jednou moc děkujeme!
Složení družstva: Zuzana Bendová, Karolína Rozsypalová, Kateřina Šůstalová, Monika Miklová, Veronika Klapilová, Eliška Smolinková, Tereza Zmeškalová, Petra Nováková.
Autorka: Zuzana Bendová, 3. A

Učení trochu jinak aneb Týden Země
Letos jsme poprvé místo Dne Země měli celý Týden
Země. Zaměřili jsme se na její dary, jak je využíváme, ale
i zneužíváme a ničíme přírodu. Každá třída měla své téma
a věnovala se jim celý týden v různých předmětech. Plasty
(1. třída speciální - 2., 3., 4., 5., 6. roč.), Les (2. třída – 1., 2.,
3. a 4. roč.), Uhlí (3. třída – 5., 6. roč.), Ropa (4. třída - 7., 8.
roč.). V jednotlivých předmětech jsme plnili zajímavé úkoly,
dozvídali se nové věci, malovali, zpívali a tvořili.

Následující pondělí jsme se všichni sešli v tělocvičně. Každá třída svoje téma prezentovala ostatním žákům
školy různou formou – scénky, praktické činnosti, kvízy,
písničky. Dozvěděli jsme se i odpovědi na tyto otázky:
Existují v lese patra?
Jsou plasty pro náš život důležité?
Může lidstvo existovat bez uhlí?
Dokáže se lidstvo obejít bez ropy?

Celý týden byl bezva, nasmáli jsme se, pobavili
a jsme o něco chytřejší.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Petře Šínové, která vše
připravila.
Za ZŠ Holešov žáci 5. a 6. ročníku

3. třída - Uhlí

1. třída - plasty

Mandala z vršků

MŠ Sluníčko - Školkoviny 2018

Zábavné dopoledne pro budoucí školáky celé mateřské školy Sluníčko, ve kterém si zábavnou formou prověřili své školácké dovednosti
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Kulturní servis
KONCERTY:
Koncert písničkáře Nosláva
21. června 2018 - 19:00 hod. - Městská knihovna Holešov
Hudební odpoledne s pěveckými sbory
24. června, 16,30 hod, zámek Holešov, sala terrena
Koncert Moravských dětí
28. června, 18,00 hod, Zámek Holešov, sala terrena
Barokní opera – Svár duše a těla
21. července, zámecké nádvoří
VÝSTAVY
Joža a František Uprkovi Holešov 2018
15. 6. - 9. 9. , zámecká galerie Holešov
Bzzukot
červen – září, zadní galerie zámku Holešov
Interaktivní výstava pro celé rodiny ze života včel
Holešovské židovské památky
1. 6. – 29. 7., arkády zámku Holešov
výstava dětských obrázků u příležitosti červencového Festivalu židovské kultury
Letní iluze XVI.
29. června – 30. září 2018, zadní sály zámku Holešov
Tradiční výstava z tvorby výtvarníků holešovského regionu.
Stavby Zlínského kraje v letech 1918 - 2018
29. června – 30. září 2018, chodba 1. patra zámku Holešov
Turčianské Teplice a Kremnica v obrazech /region Turčiansko - Kremnicko
Od 12. května 2018, zámek Holešov
GYMNÁZIUM - JAK ŠEL ČAS
14. 05. - 31.08. - Městská knihovna Holešov
AKCE
Holešovská regata
22. – 23. 6. /Pá + So/
Svatojánské půjčování
21. června a 22. června 2018 Městská knihovna Holešov (oddělení pro dospělé čtenáře)
Festival židovské kultury Ha-Makom
24. – 29. července, zámek Holešov, Šachova synagoga
Letní škola barokní hudby
10. -19. srpna, zámek Holešov, II. ZŠ, kostel Sv. Anny, kaple Sv. Martina

Léto s TYMY
ČERVEN
20. 6. Olympijský běh – v 18.00 v zámecké zahradě
22. – 23. 6. Závěrečné Noční deskohraní - od 18.00
29. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
29. 6. Hurá prázdniny – od 16.00 na zahradě TYMY
29. 6. In-line skate tour II. – večerní projížďka Holešovem na bruslích, koloběžkách
a Long Boardech
ČERVENEC
POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETY
Pondělí 9. 7. 2018 VÝLET NA HOSTÝN
Čtvrtek 12. 7. 2018 VÝLET DO KVĚTNÉ A PODZÁMECKÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Pondělí 23. 7. 2018 VÝLET DO LUHAČOVIC
Čtvrtek 26. 7. 2018 VÝLET DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
ZÁŘÍ
2. 9. Loučení s prázdninami – od 15.00 na koupališti v zámku
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE

Tel.: 603 447 040

s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081
V Holešově hledám bydlení (dům nebo byt).
Tel.: 739 176 243

Tovární 1081, Holešov (ve Sportrelaxu)
Tel: 603 720 375

Jaroslav Hořák
www.masaze-jamas.cz
• Relaxační, rekondiční masáž
• Lávové kameny, baňkování
• Havajská masáž Lomi lomi
• Trigger point, indická masáž hlavy

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

• Reflexní masáž plosky nohy
• Rašelinový a parafinový zábal
• Dárkové poukázky a permanentky
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Velkolepé Dny na tvrzi Kurovice
Holešov – Velkolepé Dny na tvrzi Kurovice
Nevýhodou obce Kurovice je, že leží poněkud stranou
hlavních cest, a tudíž není ani v nejbližším okolí příliš známa. Naopak velkou výhodou obce je, že se v ní nachází dvě
opravdu špičkové památky. Je to jednak v jádru gotický kostel sv. Kunhuty a především hrad (tradičně, i když chybně
nazývaný tvrz). Kurovický hrad přitom patří zhruba k deseti
zcela nejunikátnějším panským sídlům v České republice.
Zatímco například hrad Karlštejn je z větší části novostavba
pocházející z 19. století, malý kurovický hrad je zcela autenticky zachovaná památka, ve které se střídá gotický sloh se
slohem renesančním a barokním, přičemž se v něm nacházejí unikátní prvky kamenické a sochařské výzdoby, nápisy,
nástěnné malby a další artefakty, pocházející z vrcholného
středověku či raného novověku.
Kurovický hrad navíc obhospodařují zapálení
fandové historického šermu, kteří sice velmi pomalu,
ale o to citlivěji pokračují v jeho rekonstrukci. A nebyli
by to historičtí šermíři, aby zde každoročně na začátku
června nepořádali velkolepé slavnosti „Historické dny na
tvrzi Kurovice“, vlastně mezinárodní festival skupin historického šermu. Letošní slavnosti byly zatím rekordní –
a to nemluvíme o více než jedenácti stovkách návštěvníků, kteří Kurovice během první červnové soboty a neděle
navštívili. Historické dny měly několik zásadních vrcholů.
Především to byl v sobotu dopoledne průvod několika
stovek účinkujících v kostýmech vojáků a bojovníků všech
historických dob – od starých Slovanů, přes středověké
rytíře až po regimenty mušketýrů z třicetileté války. Masa
nádherně oblečených a vyzbrojených mužů a žen prošla
obcí, jejich velitel předal starostce obce klíč od hradu
a poté na návsi proběhla ochutnávka připravovaného
programu – několik salv z mušket (i děla) a několik krátkých soubojů chladnými zbraněmi.
No a potom už začal program, který nebyl nabitý, to
je slabé slovo, ale spíš přetékal desítkami vystoupení –
a to nejen šermířských skupin (většinou pojatých jako divadelní skeče s příběhem, takže si na své přišli i ti, kteří se
příliš o historický šerm nezajímají), ale i skupin provozujících dobovou, zejména renesanční hudbu a zpěv (a sjeli
se do Kurovic skutečné špičky z této oblasti), tanec, klauni, artisté, divadelní skupiny. Celý rozlehlý parkán hradu
byl plný historických stanů, ve kterých byli ubytováni
mušketýři a historičtí šermíři nejen z celé Moravy a Čech,
ale i ze Slovenska a Polska a ti v těchto svých leženích

autenticky předváděli život vojáků v uplynulých staletích.
Druhou část parkánu zaplňovaly stany a stánky výrobců
keramických předmětů, sukna a historických oděvů, pokrývek hlavy, železných šperků a polodrahokamů, své
umění předváděl kovář. Na několika místech vařili kuchtíci na otevřených ohních a pecích historické pokrmy –
od skvělého chleba, který si mohli návštěvníci brát ještě
horký přímo z pece a namazat si jej různými pomazánkami podle historických receptů přes pečení středověkých
žitných placek rovněž s autentickými náplněmi, přes kotel, ve kterém vařili kostýmovaní kuchaři různé kaše až po
černou kuchyni v suterénu hradu, ve které se na ohništi
připravovaly různé polévky a další středověké krmě. A kdo
zrovna neměl chuť na historická jídla, mohl si dát u stánků normální pivo, limo, klobásy či různé speciální druhy
kávy. Po oba dny probíhaly nepřetržitě prohlídky hradu
se zasvěcenými, samozřejmě rovněž kostýmovanými průvodci, v sobotu odpoledne potom pro zájemce uspořádali
přední odborníci z Národního památkového ústavu několik přednášek jak o stavebně historickém vývoji hradu, tak

například o květinách, oblíbených v renesanci. Sobotní
odpoledne potom vyvrcholilo tzv. Mortschlagem, tedy
celostátní soutěží v šermířských choreografiích.
Neděle byla potom (při nepolevujícím tempu scének, koncertů, představení a soubojů) věnována jednomu
z největších okamžiků historie tohoto hradu – během stavovského povstání v letech 1619 -1620 se zde totiž tajně
(už tehdy zde bylo „závětří“) scházel majitel holešovského
panství (a tudíž i Kurovic), hlava moravské katolické strany
Ladislav mladší Popel z Lobkovic s ostatními katolickými
představiteli, vedenými Albrechtem z Valdštejna. A skutečně Valdštejn letos na Kurovice přijel – představoval
ho Miroslav Kněbort, největší legenda a hlavní osobnost
českých historických šermířů. A kromě setkání s Lobkovicem se na zadním parkánu uskutečnila také velká bitva
mezi katolickými a protestantskými stavy, kterou katolíci
vyhráli. S Albrechtem z Valdštejna se letos setkal také
současný vedoucí představitel našeho regionu, shodou
okolnosti rovněž katolík, hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek, který Historické dny už po druhé navštívil a pobyl
mezi návštěvníky slavností, promluvil s řadou historických
šermířů, řemeslníků (a dokonce si i koupil na památku výrobek soukeníků) a prohlédl si i hrad. Seznámil se s jeho
probíhající rekonstrukcí a s hlavním problémem všech
těchto památek – velkým nedostatkem peněz. Mušketýři
na počet hejtmana Zlínského kraje vypálili čestnou salvu
jako přípravu na bitvu, která vzplála po jeho odjezdu.
Historické dny na tvrzi Kurovice přinesly skvělé dva
dny zábavy, krásných zážitků a opravdu aktivního trávení
volného času a jistě se drtivá většina těch, co je navštívili,
těší na příští rok. Přijeďte se také podívat, na shledanou
v Kurovicích 2019!
Karel Bartošek

Nízkoprahový klub Coolna je tu pro vás i přes letní prázdniny!
Oznamujeme všem dětem, mládeži a veřejnosti
z Holešova a okolí, že Nízkoprahový klub Coolna
bude otevřen i přes letní prázdniny!
• KDY?
Od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 15:00 hodin.
• KDE?
Klub najdete v bývalém SVČ Duha na Školní ulici. Ale
vzhledem k pěknému teplému počasí trávíme hodně
času venku, na okolních hřištích na sídlišti Novosady.

• PRO KOHO?
Jsme tu pro všechny kluky a holky ve věku 6 až 19 let,
kteří nevědí, jak naložit se svým volným časem, jsou
sami doma, nemají s kým vyrazit ven, hledají nové kamarády atd.
• JAK FUNGUJEME?
Naše služba je bezplatná, dobrovolná a můžete tady využít princip anonymity.
Nepotřebujete žádné přihlášky, stačí pouze přijít.

• CO SE TADY DÁ DĚLAT?
Na klubu můžete využít počítač, stolní fotbal a tenis,
hudební nástroje, výtvarné a tvořivé činnosti a deskové hry. Mezi další aktivity, které pracovnice připravují,
patří soutěže a hry, vaření nebo promítání filmů. Venku
můžete vyzkoušet naše venkovní vybavení, jako je: slackline, poiky, diabolo, flowerstick, baseball, různé míčové
hry, tvořivé aktivity nebo soutěže. Na stávající uživatele
i nové zájemce o službu se těší pracovnice Coolny!
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Zlato pro mažoretky Lentilky
Holešov – Novou soutěžní sezónu zahájily holešovské mažoretky 10. března v Bystřici
pod Hostýnem, odkud si skupina Lentilky odvezla bronzové medaile. Velkým úspěchem na
domácí půdě byl zisk dvou prvních míst na Všetulské hůlce, která se konala v prostorách holešovského zámku v neděli 8. dubna. Pro naše nejmladší členky – Lentilky miniformace – to
byla úplně první soutěž. Své vystoupení zvládly perfektně a zaslouženě si domů odnesly zlaté
medaile v kategorii děti starší. Jejich zkušenější kolegyně – Lentilky skupina - získaly v juniorkách mladších taktéž prvenství.
Své kvality potvrdily Lentilky také na Národním šampionátu mažoretek svazu NBTA ČR.
Zde si vítězstvím na Zemském finále v Otrokovicích 27. května v kategorii děti mladší vybojovaly postup na MČR do Poděbrad. Dařilo se také děvčatům v disciplínách sólo a duo:
Magdaléna Fuksová (sólo děti B) – 4. místo na Mistrovství Moravy a Slezska s postupem na MČR
Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová (duo děti B.) – 1. místo na Mistrovství Moravy a Slezska,
2. místo na MČR
Kateřina Lysková + Kateřina Zelinková (junior starší A) - 1. místo a titul Mistr Moravy a Slezska, 3. místo a titul II. Vicemistr ČR
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci a trenérkám Barboře Maťové, Jolaně Saibertové, Kateřině Lucké, Agátě Horákové a Nikole Zlámalové za krásné choreografie a pečlivou přípravu.
Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov

Draci Holešov tentokrát zavítali do Maďarska
Holešov – Drakiádní klub „Draci Holešov“ tentokrát zavítali do maďarského městečka Pakozd, který leží
asi 20 km sever. vých. od známého maďarského jezera
Balaton na již 28. ročník mezinárodní drakiády. Akce se
konala od 18. - 20. 5. 2018 a zúčastnilo asi 300 drakiádníků z okolních zemí a mezi nimi, jako již je tradicí jediní
zástupci z České republiky (draci Holešov). K vidění byla
opravdu plejáda různých draků, a také byl předveden
Rakouským klubem největší „Bol“ / turbína/ ve střední
Evropě, která měla průměr 8m. Po celé 3 dny bylo skvělé
počasí a hlavně dobrý vítr, který jako drakiádníci potřebujeme. Už se těšíme na další drakiádu koncem srpna,
která proběhne opět v Maďarsku, ale na jiném místě.
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Holešovští házenkáři vyhráli druhou ligu
Stejně jako před dvaceti lety v roce 1998 i v roce letošním se podařilo házenkářům
celku TJ SOGOS Holešov zopakovat vítězství ve druhé lize. Úspěch to byl o to cennější, že
o první místo v letošním ročníku do závěrečných kol bojovaly také celky Vsetína, Karviné
a Polanky.
Zahájení soutěžního ročníku 2017-18 vyhlídky na výrazný úspěch neslibovalo, neboť s postupem Žeravic do shodné soutěže, přišel odchod několika hráčů do tohoto celku.
Vedení oddílu se proto mimo dalšího doplnění kádru dohodlo s vedením extraligové KH
Kopřivnice na hostování brankáře Petra Chalupy a spojky Davida Zimy. A jak průběh soutěže ukázal, jednalo se o klíčový krok v cestě za úspěchem. Oba uvedení hráči společně
s Robertem Plškem, Michalem Hradilem, Robertem Bučkem a Janem Vaclachem se stali
výraznými oporami celku. Družstvo utrpělo pouze dvě porážky a to hned na úvod soutěže
v domácím utkání s Polankou n. O. a na jaře ve Vsetíně. Klíčovými utkáními soutěže, ve
kterých mužstvo úspěšně bodovalo, byly nerozhodné utkání na horké půdě MHK Karviná
a zdařilá odveta utkání v Polance. Pod vedením hlavní trenérské dvojice Richard Buček –
Michal Hradil celek předváděl atraktivní útočnou házenou, kdy výrazná střelecká potence
mnohdy nahrazovala nedůraznou a obranu a proto se také výsledky utkání holešovského
celku dostávaly často nad třicet vstřelených branek v utkání.
Závěrečné utkání sezóny s Luhačovicemi, kdy již měl celek zajištěno vítězství v soutěži, bylo před zaplněnou sportovní halou oslavou holešovské házené a její velmi úspěšné
sezóny a to nejen v mužské kategorii.
Na úspěchu holešovské házené se podíleli:
Brankáři: Petr Chalupa, Marcel Cagášek, Tomáš Běčák, František Kuba
Spojky: Robert Plšek, Michal Hradil, Jan Šoustal, David Zima, Jan Chytil,
Adam Šrámek, Tomáš Hruška, Martin Pavlín
Pivoti: Robert Buček, David Brázdil
Křídla: Jan Vaclach, David Jaroš, Tomáš Uruba, Václav Punčochář, Michal Kasaj
Trenéři: Richard Buček, Michal Hradil
Asistent trenéra: Josef Votava
Vedoucí mužstva: Vladimír Běčák

Konečná tabulka 2. ligy SM
1 TJ SOGOS Holešov
22
2 Vsetín
22
3 MHK Karviná
22
4 SKH Polanka n.O
22
5 Lesana Zubří
22
6 Pepino SKP F-M B
22
7 HBC Olomouc
22
8 Sokol Ostrava
22
9 Rožnov p.R.
22
10 Žeravice
22
11 Luhačovice
22
12 Uničov A
22
Tabulka střelců
Martin Pomichálek
David Zima
Robert Plšek

19
18
15
15
11
9
9
8
7
7
6
5

1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0

2
3
5
7
11
12
13
14
14
15
16
17

716 : 598
668 : 575
596 : 514
573 : 545
603 : 587
655 : 656
589 : 594
594 : 613
585 : 657
525 : 589
620 : 678
578 : 696

39
37
32
30
22
19
18
16
15
14
12
10

SKP Frýdek Místek B 170
TJ SOGOS Holešov
148
TJ SOGOS Holešov
147

Celotýmová oslava velkého úspěchu

Tomáš Procházka ukončil bohatou hráčskou kariéru

Po odehrání druholigových utkání, sehrál celek TJ SOGOS Holešov barážová utkání
o právo postupu do první ligy s vítězem jihomoravské skupiny. S ohledem na to, že
celek nemá díky hráčskému a finančními zajištění ambice hrát první ligu a k utkáním
nenastoupili tři klíčoví hráči, byla tato baráž neúspěšná. Utkání mezi SHC Maloměřice
a TJ SOGOS Holešov skončily výsledky 38 : 22 a 37 : 24.
Přesto se minulá sezóna holešovských házenkářů řadí k těm historicky velmi
úspěšným a poděkování za ni patří hráčům, funkcionářům, divákům, Městu Holešov
a všem sponzorům, kteří činnost oddílu podporují.
Po barážovém utkání oznámil ukončení své dlouhé a úspěšné kariéry hráč a trenér
Michal Hradil, hlavní strůjce holešovského úspěchu, který v minulosti nastupoval mimo
jiné také v extraligových celcích Kostelce na Hané, Hranic a Přerov. Za skvěle odvedenou práci mu za všechny holešovské hráče a příznivce patří velké poděkování a zároveň
věříme, že svými bohatými zkušenostmi bude pro naši házenou stále platným členem.
Libor Krejčí – předseda oddílu
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Zámeckou pětku si zaběhly všechny věkové kategorie

Pozvánka

Malí nebo velcí, holky nebo kluci, v teniskách nebo
sukýnce, v roce nebo šedesáti, Zámeckou pětku běhají
všichni, ta nemá hranic. V pátek 8. 6. se opět v zámecké
zahradě sešli závodníci, kteří se přišli proběhnout, posunout své hranice nebo si zkrátka užít krásné sportovní
odpoledne. Dětské závody byly rozděleny do různých kategorií dle věku a vzdálenosti. Ve všech malých běžcích
se projevil sportovní duch, tekly slzy štěstí i zklamání.
Zámecká pětka pak vyvrcholila hlavní kategorií, kdy se
na trať vedoucí cestičkami zámeckého parku, vydaly
téměř dvě stovky závodníků. Kromě samotných závodů
si každý mohl vyzkoušet také atletický víceboj pod vedením trenérů Atletiky Holešov. Veškeré výsledky na webu
www.atletikauni.cz
Hana Helsnerová

Úspěchy thaiboxerů
Poslední květnový víkend se v Italském Miláně konalo
mistrovství Evropy organizace WFC. Holešovský Rednecks
gym reprezentovali tři závodníci. Petra Osokinová vybojovala amatérský evropský titul ve váze do 60kg proti domácí
soupeřce. Tomáš Vašíček bohužel těsně prohrává ve finále
na body ve váze do 75kg a získává stříbro, ale hned poté
nám zlepšuje bilanci Jan Šopík, který ve finále váhové kategorie do 71kg poráží svého soupeře. Výsledkem jsou tedy
dva mistrovské Evropské pásy a jedna stříbrná medaile.
Mimo tento turnaj jsme se celou sezónu 2017/2018
účastnili amatérské ligy thajského boxu Slovenské
MuayThai Asociace. Po všech kolech se nám podařilo vybojovat pět finálových účastí o titul, které se uskuteční
23. června a 1. září. Slovenská liga má oproti České lize
účastníky ze Slovinska, Srbska a Maďarska a tudíž naše
výsledky jsou o to cennější, že se nám dařilo v mezinárodní
konkurenci. Držte nám pěsti do finálových bojů!
Petr Osokin

Při konání Bikemaratonu Drásal je potřeba se připravit na určitá dopravní omezení. Budou podobná, jako při Holešovské Regatě. Předem děkujeme chodcům i motoristům za obezřetnost, opatrnost
a pochopení.

Drásal už za pár dnů
Prestižní domácí závod Bikemaraton Drásal České
spořitelny letos slaví 25. výročí!
Hlavní novinkou 25. ročníku je zpráva, že Drásal
bude tentokrát dvoudenní akcí. V sobotu 30. června
se pojede trasa A na 117 km, trasa OBR Drásal, která
je výjimečně prodloužena na 208 km, a také dětské
závody.
Součástí sobotního dne bude tradiční bohatý
doprovodný program pro celou rodinu a ve večerních
hodinách také koncert a ohňostroj. V neděli 1. července si účastníci mohou projet trasy na 16, 5 a 55
kilometrů, což jsou hlavní trasy seriálu Kola pro život.
K uspořádání a hladkému průběhu závodu je třeba přes 300 pořadatelů, kterým
organizátoři nabízí tričko a peněžní odměnu. Prosíme zájemce, aby se hlásili na info@
drasal.cz
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VÝROČÍ - ČERVENEC
8. 7. 1928

Zemřel LÖW Albert. Vynikající znalec židovských dějin, zejména moravské židovské genealogie. Z jeho iniciativy založen ve Vídni spolek Humanitäre Verein der Holleschauer,
sdružující osoby, pocházející z Holešova. Napsal brožury „Tierschutz nach Bibel und Talmud“ a „Unsere Freunde und unsere Feinde“, kterou reagoval na antisemitské nepokoje
v Holešově r. 1899. (*? Holešov) – 90. výročí úmrtí

14. 7. 1973

Zemřel ODLOŽILÍK Otakar, univ. prof., PhDr. Vystudoval Státní archivní školu a historii na FF Univerzity Karlovy, kde 1923 získal doktorát. Pracoval v archivu ministerstva vnitra
(AMV). 1926 byl jmenován docentem československých dějin. Spoluredigoval Časopis Matice Moravské, od 1946 členem České akademie věd a umění. 1939 emigroval do
USA, kde přednášel na různých univerzitách. 1943-45 poradcem čs. exilového ministerstva zahraničí v Londýně. Od r. 1955-1969 působil jako řádný profesor na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfii. V USA žil do své smrti. Jeho badatelský okruh tvořily dějiny české reformace. V r. 1949-1955 sestavil a vydal jménem Masarykova institutu v New
Yorku 12 literárních sborníků české a slovenské poezie a prózy v knižní edici Národní klenotnice. Přispíval do exilových časopisů a sborníků (Hlas exilu, Sklizeň svobodné tvorby,
Svoboda, Proměny). Místní národní výbor v Kostelci u Holešova vydal jeho vzpomínkovou črtu „Matčina podobizna“. (*12.1.1899 v Kostelci u Holešova) – 45. výročí úmrtí

15. 5. 1903

V Holešově se narodil STELZIG František. Po přerušení gymnazijních studií se vyučil knihkupcem. 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),
knihy „Gazda Jura Vašut, pán na Čartáku“ s kresbami Jana Kobzáně. Osobně se znal s řadou významných umělců, např. s malíři Baruchem, Ondrúškem, Kobzáněm, bratry
Schneiderkovými, se spisovatelem Jiřím Mahenem, Marií Podešvovou. Věnoval se vlastivědě (jedním ze zakládajících členů holešovského Vlastivědného kroužku), folklóru,
etnografii, archeologii, numizmatice, shromáždil sbírku pohlednic starého Holešova. R. 1943 po udání zatčen a vězněn ve Zlíně, v Brně a až do konce války v koncentračním
táboře Dachau. Jeho vzácnou knihovnu zabavilo gestapo. Jeho soukromé podnikání skončilo v únoru 1948. Věnoval se přípravě publikace o našich hradech, zámcích a tvrzích
- k vydání nedošlo. V důchodu zpracovává kartotéku a třídí soukromou knihovnu dr. Mirko Očadlíka. (†11.7.1988) – 115. výročí narození a 30. výročí úmrtí

16. 7. 1823

V Holešově se narodil WOLF Gerson. Pedagog, vychovatel, publicista, historik, badatel. Roku 1836 odešel z Holešova do Mikulova, kde pokračoval ve studiu talmudu. O tři
roky později odchází do Vídně, na univerzitě studuje pedagogiku, filozofii a novodobé jazyky. 1852 získává doktorát z filozofie. Již během studií se věnuje žurnalistice, později
přijímá místo na škole pro židovské dívky, stává se asistentem náboženství na státní průmyslové škole ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. 1854 byl jmenován rabínem židovské
komunity ve Vídni. Wolf byl aktivní v různých veřejných institucích. V roce 1859 založil knihovnu pro mládež, r. 1861 se stává spoluzakladatelem stále existující společnosti
pro pomoc chudým židovským studentům ve Vídni. Badatel ve vídeňských archívech, bibliografie jeho prací o židovských dějinách čítá na 200 titulů. Monografie „Die alten
Statuten der jüdischen Gemeinden in Mähren“ (1880), „Ferdinand II. und die Juden“ (Vídeň, 1859). „Geschichte Israels für die Israelitische Jugend“. (†29.10.1892 ve Vídni) –
195. výročí narození

16. 7. 1908

Narozen HADRAVSKÝ Adolf, archivář. Vyučen drogistou, pracoval jako soudní kancelářský praktikant Okresního soudu v Holešově, Krajského soudu v Uherském Hradišti,
Okresním soudu v Uherském Brodě, později účetní v Holešově (naposledy u Čsl. stavebních závodů). 1962-1974 samostatný archivář Okresního archívu Kroměříž se sídlem
v Holešově. Působil v holešovských kapelách a symfonických tělesech, v nichž hrál na housle. Se Stanislavem Bártkem napsal „Archiv města Holešova 1851-1945“.
(†10. 9. 1986 v Brně) – 110. výročí narození

19. 7. 2003

Zemřela RŮŽIČKOVÁ Alena, členka divadelního odboru Sokola v Holešově. Pod vedením režiséra Františka Šrámka vytvořila řadu rolí. Po studiích na konzervatoři působila
v činohře ostravského a pak Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, poté v Honzlově avantgardní scéně „D 99“ i v Uranii, za okupace se vrátila do rodného kraje. Čtyřicet
let působila v brněnském Svobodném divadle, později přejmenovaném na Divadlo bratří Mrštíků. Byla aktivní vyznavačkou esperanta, které ovládala slovem i písmem. Stala
se čestnou členkou Českého esperantského svazu. (*8. 7. 1910 v Holešově) – 15. výročí úmrtí a 108. výročí narození

25. 7. 1933

Narodil se ŠUTERA Alois, akademický sochař. Vyučil se modelářem keramiky, vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP v Praze u prof. Jana Laudy a prof. Vincence Májovského. Tvořil monumentální plastiky. Autor sousoší „Radost ze života“ v malém parku na Masarykově ulici v Holešově. Umělec je vytvořil nejoblíbenější a osobitou technikou
- pálenou hlínou. Jednotlivé bloky sestavoval až na místě v kašně. (†24. 4. 1983 ve Zlíně-Lhotce) – 85. výročí narození a 35. výročí úmrtí

28. 7. 1933

Narodila se JURČÍKOVÁ Vlasta. Po maturitě studovala zpěv na brněnské konzervatoři. Sólistka zpěvohry nejprve v Olomouci (1956-1963), poté ve Státním divadle v Brně. Od
roku 1977 i profesorkou v oboru sólového zpěvu na brněnské konzervatoři. Obecenstvo si získala například jako Rosalinda v „Netopýru“, Helena v „Polské krvi“ nebo RoseMarie ve stejnojmenné Frimlově operetě. - 85. výročí narození

31. 7. 1758

V Holešově se narodil CHAMBREZ Ignác, malíř a architekt. O uměleckém údobí Holešova za Rottalů psal ve svých pamětech. Vyučil se u otce, podnikl studijní cestu Evropou
a usadil se v Paříži, kde studoval na Královské akademii. V roce 1780 se stal na dva roky kreslířem dvorního architekta vévody Orleánského Viktora Luise. V roce 1783 se objevil
v rodném Holešově, ale dlouho tu nepobyl a usadil se v Těšíně, kde působil jako malíř, architekt a učitel kreslení. V roce 1815 odešel do Lvova, kde také učil. Po celý život
udržoval kontakt s moravskými buditeli a historiky. Jeho sakrální stavby mají rokokový charakter, jeho portréty jsou už v klasicistním duchu, stejně jako jeho architektonická
tvorba. Napsal „Krátké sepsání začátku francouzské rebelie až do usmrcení krále Ludvíka XVI“, „Dvě rozpravy
o neznabožství“ a obsáhlý cestopis o putování Moravou a Čechami a dále historickými zeměmi až do Itálie.
(†1. 12. 1842 Lvov) – 260. výročí narození

Firma POKART spol. s r.o.

Upozornění

s provozovnou v Holešově, přijme na HPP
ÚDRŽBÁŘE – MECHANIKA A ÚDRŽBÁŘE –
ELEKTRO (vyhláška 50).
Praxe v oboru výhodou.

Z důvodu častého ničení městského majetku a nevhodného zacházení s pytlíky na
psí exkrementy bude v lokalitě u Pálenice
ve Všetulích navrženo monitorování MP
a kamerovým systémem.

Kontaktní osoba: Štefan Vrobel, vrobel@pokart.cz, tel.: 602 750 045
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Klub seniorů zavítal do partnerské obce Topoĺčianky
Zajímavosti a krásy Topoĺčianek objevoval holešovský klub seniorů pod vedením paní Ludmily Stykové
17. května 2018, což bylo pár dní po podpisu „Oficiálního
partnerského memoranda“ mezi Městem Holešov a obcí
Topoĺčianky.
Chloubou Topoĺčianek je nejen rozsáhlý anglický park, do kterého je malebně zasazen klasicistický
zámek, který po rozpadu monarchie odkoupila československá vláda a stal se letním sídlem prezidentů
ČSR. Pravidelně zde pobýval zejména Tomáš Garrigue
Masaryk, který zde dokonce přijímal státní návštěvy
a z jeho rozhovorů s Karlem Čapkem zde vznikly Hovory
s T. G. M. Další prezidenti v Topoľčiankách pobývali spíše
krátkodobě, až v roce 1957 rozhodnutím vlády ČSR přešel zámek do vlastnictví Revolučního odborového hnutí
a sloužil k výběrové rekreaci. V zámku je také zámecká
knihovna s více než 14 tisíci svazky, která je jednou
z mála dochovaných zámeckých knihoven na Slovensku.
Dalším cílem byl Národní hřebčín Topoľčianky, kde
všichni užasli, protože zde najdete opravdu ty nejušlechtilejší zvířata a ještě mnohem více. Z hlediska rozmanitosti chovaných plemen koní se Národnímu hřebčínu
nevyrovná žádný jiný v celé Evropě. Svůj genetický
fond zde pečlivě uchovává arabský shagya, arabský plnokrevník, Slovenský teplokrevník, Lipicán i Hucul. Ve

stádě skládajícím se z 550 koní se ročně urodí až 100
hříbat. Po bezstarostném dětství je čeká výcvik a ty nejtalentovanější to pod vedením profesionálních trenérů
a jezdců dotáhnou až na světové soutěže. Nejvznešenější ze všech koní je Maestoso X-38, který věnovalo Její
veličenstvo královna Alžběta II během její návštěvě na
Slovensku.
Další zastavení bylo v místním muzeu, kde jsme nasáli atmosféru dávné historie, a také návštěva poutního
místa - římskokatolického kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.
Topoĺčianky jsou známé ve světě ale také svými
vinařskými závody Château Topolčianky, které patří
k předním producentům vín v Nitranské vinařské oblasti
a navazují na tradici sahající až do roku 1933. V současnosti obhospodařuje cca 420 ha vlastních vinic, na kterých
šetrným zpracováním hroznů s využitím moderních technologií produkují lehká svěží vína s typickým odrůdovým
charakterem. V kategorii jakostních vín a vín s přívlastkem
nabízí širokou škálu bílých i červených odrůd. Úspěchy na
vinařských soutěžích zaznamenali nejen na Slovensku, ale
i v Čechách, Moldavsku, Itálii či Francii.
A co možná nevíte? Překvapilo nás označení jedné ulice – a to „Holešovská“. Když jsem pátrala v místní kronice po odkazu na název, tak jsem se dozvěděla,

že ulice Holešovská je pojmenovaná dle našeho města
na základě dlouhotrvající smlouvy o družbě mezi dobrovolnými hasiči města Holešova a obce Topoĺčianky, která
byla podepsaná již 24. 2. 1972 a v období mezi r. 1972 –
1974 byla ulice přejmenovaná z původního názvu Lesná
na ulici Holešovskou.
Ráda bych ještě poděkovala vedení obce Topoĺčianky za vstřícnost, a také za velmi milé přijetí našich
seniorů a to osobně panem starostou Jurajem Meskem
a přednostou OU Mgr.A. Segíňom. Doporučení na závěr
– V Topoĺčiankách je velmi příjemně a budou se těšit na
všechny další hosty!
Jana Slovenčíková, koordinátorka partnerských měst

Projekt EDISON v 3. ZŠ Holešov
V roce 1948 vznikla AIESEC - mezinárodní studentská
organizace, kterou si řídí sami studenti. Po 2. světové válce
chtěla prostřednictvím dobrovolných zahraničních pobytů
odstranit předsudky mezi lidmi proto, aby se válečné hrůzy
neopakovaly. V České republice má od roku 2013 projekt
EDISON záštitu MŠMT a podporu od Informačního centra
OSN v Praze. Už pět let jezdí do českých škol studenti ze
zahraničí, a naopak studenti z České republiky navštěvují
školy v jiných státech.
Vysokoškolští studenti, kteří se projektu EDISON chtějí účastnit, jsou vybíráni na základě pohovoru. Při něm se
zjišťuje, mimo jiné, jak jsou na projekt připraveni, či jaká
je úroveň jejich angličtiny. Jsou vybíráni tak, aby byl každý
tým různorodý a zastupoval více kultur.

Tak jsme na naší škole mohli v pondělí 28. května přivítat
Alinu Lyz a Evgenie Schustikova z Ruska, Tang Sze Ho z Hong
Kongu, Hastii Rachh z Indie a Gözde Ardic z Turecka. Během
jednoho týdne tito sympatičtí mladí lidé ve věku 18 – 21 let
představili našim žákům nejen sebe sama, ale také svou zemi,
kulturu a zajímavosti ze své domoviny. Žáci od 1. po 9. třídu
vnímali a vstřebávali angličtinu i ruštinu nejen v hodinách
cizích jazyků, ale také při zeměpisu, vlastivědě či občanské
výchově, ve školní družině, při odpoledních výletech a společných aktivitách. Na každou třídu se dostalo. Po počátečních
pondělních rozpacích se vše rozběhlo a školou se během týdne
nesla neuvěřitelně přátelská atmosféra. Ve sborovně školy
se každé ráno setkávali naši stážisté se svými patrony z devátých tříd, kteří se o ně velmi pečlivě starali a pomáhali ve

vyučovacích hodinách. Průběh jednotlivých dní měly na starosti vyučující angličtiny. Bylo úžasné vidět souhru a nadšení
všech zúčastněných, radost většiny žáků od nejmenších až
po ty nejstarší. O to těžší bylo páteční loučení. Mnoho objetí,
podpisů, fotografií, vzkazů, obrázků a drobných dárečků, nejedna slza ukápla. V neděli se pak s našimi hosty loučily i jejich
hostitelské rodiny, které se po celý týden o své„adoptivní děti“
vzorně staraly. Ani tady se loučení neobešlo bez emocí. Velké
poděkování směřuje pěti rodinám našich žáků a zaměstnanců
za vzornou péči o naše zahraniční hosty.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění celého
týdne. Za milé přijetí, čas, ochotu, úsměvy, pomoc a péči,
kterou našim EDISONům věnovali.
		
Mgr. Gabriela Kovářová

Zlín žil festivalem. A my s ním.
Zlín – Krajské město bylo na přelomu května a června
hostitelem osmapadesátého ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Možnost setkání s řadou
významných osobností filmové branže od nás i ze zahraničí
je velkým lákadlem. Nejstarší a největší festival tohoto druhu na světě si holešovské volnočasové středisko nenechalo
ujít již popáté.
Padesátka dětí navštívila soutěžní filmy, zúčastnila se
workshopů, nechala se unášet virtuální realitou, tým složený z nejstarších dětí si natočil krátký animovaný film a všichni jsme byli součástí chodníku slávy, kde své hvězdy odhalila
pohádková princezna Ivanka Andrlová a populární slovenský
herec Maroš Kramár, kterého kluci znají jako skvělého moderátora populární přírodovědné show Zázraky přírody. Slečny
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ze Sundance a kroužku HIP HOP se nejvíc těšily na festivalové hvězdy na červeném koberci před kongresovým centrem
a na autogramiády populárních osobností. Každá si tak trochu v skrytu duše přála, aby kameramani ČT zabrali zrovna
ji a ona se objevila na televizní obrazovce. Na své si zkrátka
přišel každý. Příjemné letní počasí jen dokreslovalo výborné
zázemí festivalu a my ze SVČ TYMY jsme mohli směle konstatovat: „Opět jsme byli u toho!“
Stejně jako předcházející čtyři léta jsme i v letošním
školním roce dětem ze zájmových útvarů TYMY nadělili dárek ve formě jednoho dne stráveného na přehlídce dětských
filmů. Příští rok na 59. ročníku určitě holešovské TYMYčko
nebude chybět!
za SVČ TYMY Barbora Winklerová

www.holesov.cz

TyMy letos slaví a my slavíme s ním
Ještě před patnácti lety v Holešově uvažovali, co dělat
s opuštěnou budovou bývalé Základní školy ve Všetulích. Po tom,
co se spojilo několik nápadů a návrhů a několik šikovných lidí,
bylo jasno. Vzniklo TyMy centrum volnočasových aktivit. První
kroužky a kurzy byly věnovány tanci – orientálním břišním tancům a společenským tancům. Od té doby uběhla již spousta vody
a TyMy centrum slaví 15. narozeniny.
První z letošních oslav proběhla v sobotu 19. 5. za účasti těch, kteří stáli u vzniku
organizace a také těch, kteří její činnost plně podporují. Oddaná ředitelka TyMy Jarmila
Vaclachová, která centru věnovala nejenom svůj čas, ale i své srdce, při slavnostním setkání
připomněla okolnosti samotného vzniku „TyMyčka“ a následně poděkovala nepřebernému množství lidí. „Všichni pozvaní a jmenovaní jsou tady zaslouženě. Každý má svůj podíl
na tom, jak TyMy centrum vypadá, a jak funguje dnes. Za 15 let se z novorozeněte stane mladá slečna, stejně tak z našeho novorozeněte vyrostlo téměř dospělé krásné místo plné dětí
a mládeže, pro které jsme jako přístav,“ zaznělo z úst dojaté ředitelky Jarmily Vaclachové.
Kromě slov si ale zúčastnění užili také krásná vystoupení současných i bývalých „žáků“ centra.
Další ze série oslav patnáctých narozenin Střediska volného času TyMy proběhla v neděli 10. 6. ve velkém stylu. Při dětské oslavě nechyběl kouzelník, klaun, balonková show
nebo taneční choreografie. Hvězdou odpoledne se stal Standa Hložek, který do svého vystoupení zapojil také malé návštěvníky, a společně si zazpívali nejeden oblíbený hit.
V rámci oslavy byly mimo jiné také pokřtěny kozy z místního chlívku, které budou slyšet
na jména Betty a Bobina. Zábavné odpoledne si všichni moc užili.
Hana Helsnerová

červen 2018 | 27

letacek-A5-prilepy.pdf

1

08.06.18

11:45

FESTIVAL

ZNOVUZROZENÍ ZÁMKU PŘÍLEPY

ŽIDOVSKÉ
KULTURY

Výzva desítkám tisíc rodáků z přílepské
porodnice a všem patriotům Holešovska:
Prosím přispějte na obnovu zámku a parku Přílepy.
Ať žijete kdekoliv na světě, místem Vašeho narození
vždy zůstane přílepský zámek!

HOLEŠOV 2018

Účet veřejné sbírky konané obcí Přílepy
C

M

Sto let republiky

115-7191560247/0100

Zahájení festivalu

Y

CM

Záštitu XVIII. ročníku
festivalu Ha-Makom udělili:

MY

CY

CMY

prezident České republiky Miloš Zeman

K

starosta města Holešova Rudolf Seifert
hejtman zlínského kraje Jiří Čunek
ministr kultury Ilja Šmíd
senátorka Šárka Jelínková
senátorka Jaromíra Vítková
předseda podvýboru pro kulturu
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Martin Baxa
poslanec Karel Schwarzenberg
předseda Židovské obce Brno
Jáchym Kanarek

Předem děkujeme za Vaše příspěvky
Veřejná sbírka je osvědčena Krajským úřadem Zlínského kraje č. j.: KUZL 25745/2018.

24. července

15:30 Pietní akt - zasazení smuteční vrby
17:00 Slavnostní zahájení - zámek Holešov

Festivalový program

24. - 29. července

Přednášky, prohlídky Šachovy synagogy
a židovského hřbitova, kulturní programy,
divadelní představení, koncerty, taneční
představení, minikurz hebrejštiny

Speciality židovské kuchyně

25. - 31. července
Cesta za poznáním

29. července

Po stopách Krnovských Židů

www.zidovskyfestival.cz | www.holesov.cz | www.holesov.info

Ukázky kovářské práce pro veřejnost. Každý prázdninový pátek a sobotu bude v zámecké
kovárně pracovat kovář. Přijďte se podívat na tradiční černé řemeslo v praxi. Otevírací doba
kovárny bude od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Začínáme 6. července. (dap)
ilustrační foto Dana Podhajská

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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