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Martin Trnavský v holešovském kině 

Hokejisté PSG Zlín opět bavili Holešov

Český herec Martin Trnavský po roce opět hostoval 
v Holešově. 14. února tentokrát v komediální roli Ignáče 
Pičmana, neúspěšného provinčního herce, který bojuje 
s nedoceněním, a největším životním zážitkem je pro 
něj setkání s Melem Gibsonem. Trnavský dokázal do role 
vložit neskutečnou energii a vtip. Jako jediný herec na 
podiu (jen s asistentkou) odehrál hodinu a půl dlouhé 
představení a po celou dobu dobře bavil publikum, které 
na závěr tleskalo ve stoje.

Kolega Mela Gibsona je jednou ze dvou komedií, 
které Městské kulturní středisko na jaro připravilo.  
2. dubna přijedou do Holešova pražští herci Lucie Zed-
níčková, Anna Kulovaná, Dana Homolová a Martin Kraus 
s Tchýní na zabití.     Druhá divadelní řada je plánovaná 
na podzim - 17. září to bude komedie Hledám milence  
a 13. listopadu Hexenšuš. Do Holešova opět dorazí pražská 
divadla. Informace k chystaným představením budou včas 
zveřejněny na www.holesov.info a na FB MKS Holešov.

text a foto Dana Podhajská

Hokejisté PSG Berani Zlín Tomáš Fořt, Jakub Herman a Tomáš Štůrala si s vámi v sobotu 16. února užili odpoledne na zámeckém kluzišti. Do Holešova dorazili na tradiční show,  
kterou Městské kulturní středisko Holešov pořádá s mediálním partnerem Radiem Zlín. Děkujeme všem, kteří za námi přišli, a za rok ahoj! Za MKS Holešov Dana Podhajská
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ÚVODNÍK STAROSTY

Užijme si závěr zimy - připravme další zajímavý rok
Vážení a milí čtenáři,  

letošní zima nám ukazuje své rozmary i varianty a je 
pro nás tím i inspirující. Není to nadsázka, ale realita 
vycházející z toho, že jsme v poslední době během sko-
ro každého týdne prožívali sněhovou kalamitu, mrazy  
s náledím, oblevu a déšť. Problémem pro město je složi-
tost zimní údržby a tím nutná reakce na rychle se měnící 
podmínky. Co je třeba konstatovat je, že město eviduje 
několik nepříjemných úrazů, ale také jednoznačně za 
poslední léta rekordní množství využité technické soli 
a posypů. Přesto nejde zajistit vždy a k spokojenosti 
všech odklizení sněhu či posypání a odstranění zmr-
zlých kluzkých povrchů. Město ve spolupráci s  Tech-
nickými službami hledá nové možnosti řešení údržby  
i s využitím možné techniky. Současnou komplikací je 
také skutečnost, že zatím úřad práce a stát nevypsal 
projekty na zaměstnávání občanů v rámci veřejně pro-
spěšných prací a tím veškeré zimní údržbové práce mu-
sejí zajistit Technické služby.

Město Holešov velmi oceňuje majitele stavení  
a pronajímatele a provozovatele různých objektů a are-
álů, kteří se zapojují do odstraňování nepříjemných si-
tuací ve vztahu k zimním podmínkám. Zaslouží si velké 
poděkování za udržování čistoty, schůdnosti a sjízdnosti 
různých míst v ulicích a na komunikacích. Bez této po-
moci by město nebylo schopno svými silami všechny 
situace v rychlém a potřebném času zvládnout.

VĚTŠÍ INVESTICE KRYTÉ ROZPOČTEM MĚSTA
Stále jsme ještě na počátku roku 2019, roku, který 

bude pro město a investice možná trochu útlumový.  
Ale ono to není nic neobvyklého. Připravit investiční 
akci po stránce projektové a se všemi povoleními a po-
tom zajistit financování, spolupráci s mnoha institucemi  
a správci sítí, vybrat dodavatele a dohlédnout na koneč-
nou realizaci je skutečně mnohaměsíční až několika-
roční maraton. Po loňském roce, kdy se městu podařilo 
opravit autobusové nádraží, vybudovat novou kruho-
vou křižovatku u gymnázia, opravit několik komunikací  
a objektů nebo i revitalizaci parku, oprava mostu do 
zámku a masných krámů, nebude letošní rok pro ob-
čany tak obtěžující. To ale neznamená, že trend, který 
město v minulém volebním období nastolilo - tedy jed-
noznačná rekonstrukce infrastruktury – bude slábnout. 

Předpokládáme, že proběhne hlavní etapa rekon-
strukce náměstí sv. Anny i s masnými krámy, zateplení 
a oprava „staré“ budovy Mateřské školy Sluníčko, měs-
to ve spolupráci se společností MGM zahájilo přípravu 
k vyřešení parkování u krytého bazénu. Připravuje se 
několik variant i v  souvislosti s potřebou vybudová-
ní parkovacích ploch pro sídliště U Letiště. Počítá se 
s dalšími opravami a doplňováním veřejného osvětlení  
a kamerového systému, celková rekonstrukce šaten  
a také klubovny a dalšího zázemí na stadionu Míru. Tato 
investice by měla proběhnout co nejdříve, aby na jarní 
sezonu byl stadion připraven pro využívání sportovci  
i s veškerým zázemím.

A předpokládá se i zahájení výstavby vodovodu 
v Količíně. U této stavby velmi záleží na získání finanč-
ních prostředků z  programů Ministerstva zemědělství, 
ale problematika řešení zásobování pitnou vodou je 
v Količíně velmi aktuální.

Mezi menší investice můžeme počítat přípravu 
budování bazénu ve Všetulích, výstavbu nového ko-
lumbária, vybudování chodníku v Dobroticích (od lípy), 
vybudování dětského a workoutového hřiště atd.

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY
Protože je třeba myslet kontinuálně na další inves-

tice, v současné době se za nemalé finanční prostředky 
připravuje projektová dokumentace na celkovou rekon-
strukci plaveckého bazénu a fitness centra v Tovární uli-
ci. Areál si vyžaduje opravy a také úpravy směřující k vy-
tvoření moderního areálu pro sportovní vyžití a relaxaci. 
Současné využití by mělo ale zůstat i se zachováním 
rehabilitačního centra. Podobně probíhá projektování 
obnovy a modernizace budovy kina Svět, realizují se 
další přípravné práce na zahájení opravy ulic Grohova, 
Očadlíkova, Samostatnost a Plačkov i s  parkováním, 
podobně jako město řeší investici do rekonstrukce ulice 
Přerovská i směrem na Tučapy a Bořenovice s vybudo-
váním kruhové křižovatky. Jedná se také o možnostech 
a podmínkách na vytvoření kruhové křižovatky ve Vše-
tulích „u cukrovaru“. Připravovány jsou i další drobnější 
stavby a opravy komunikací a chodníků případně i vy-
tvoření nových komunikací. 

DALŠÍ POTŘEBY MĚSTA
Často se debatuje o potřebách a investicích do 

různých staveb a infrastruktury. Ale potřeby města jsou 
velmi rozsáhlé a obce a města musejí zajistit funkčnost 
a provoz mnoha zařízení. Když se podíváme na rozpočet 
pro letošní rok, tak velké částky si vyžaduje zajištění 
provozu městských příspěvkových organizací – školy, 
mateřské školy, středisko volného času, centrum pro 
seniory, mateřské centrum, kulturní středisko se zám-
kem apod. Jen do této oblasti směřuje přes dvaačtyřicet 
milionů korun. Další nemalé náklady spojeny s provo-
zem městského úřadu, s odpadovým hospodářstvím  
a údržbou zeleně a komunikací, se zimní údržbou, s po-
žární ochranou a provozem městské policie i s činností 
zastupitelských orgánů a osadních výborů či investic 
v místních částech. 

Tuto malou rekapitulaci jsem uvedl proto, že je dob-
ré si uvědomit, že přes základní rozpočet ve výši asi 260 
milionů, je třeba zajistit nejprve základní funkce a úkoly 
města a až potom je možné realizovat investiční akce. 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI LETOŠNÍHO ROKU
Můžeme uvést, že letošní rok nám podobně jako 

loňský osmičkový přináší několik významných výročí.  
To druhé (po J. Palachovi 1969) přichází nyní a 70. vý-
ročí okupace Československa – tzn. druhé republiky 
– nacistickým Německem a vznik Protektorátu Čechy  

a Morava a Slovenského štátu je důležité. Onoho osudo-
vého 15. března 1939 nastalo velmi smutné a tragické 
šestileté období teroru a samotného ohrožení existence 
našich národů. 

Co se týká Holešova, tak budeme slavit sto let hole-
šovské házené, připomeneme si výročí narození a úmrtí 
významného rodáka, hudebníka a skladatele F. X. Rich-
tera, výročí (120 let) zahájení výuky a existence dnešní-
ho Gymnázia L. Jaroše, místní Základní umělecká škola 
F. X. R. oslavuje 70tku, podobně jako tomu je 70 let od 
spojení Holešova a Všetul, velmi přínosný Vlastivědný 
kroužek má 60tku a další “malá“ výročí oslaví i Centrum 
pro seniory, 3. Základní škola, Holešovský dětský sbor 
Moravské děti a třeba si také připomeneme, že již deset 
let obohacuje zámecké a kulturní dění Zlínského kraje 
neobyčejný festival Musica Holešov. 

ALE NEJEN OSLAVY A PŘIPOMÍNKY
Město má před sebou v  letošním roce i několik 

úkolů, které jsou třeba ke spokojenosti obyvatel vy-
řešit. Jedná se například o opravu jedné z  budov MŠ 
Sluníčko. Protože je nutné ve školce ukončit provoz již 
na konci května, připravuje město ve spolupráci s ostat-
ními školskými subjekty (s mateřskými školami a popř.  
s  3. Základní školou) zajištění služby pro rodiny tak,  
aby alespoň větší část z nich měla zabezpečeno umís-
tění dětí. S tímto souvisí i prázdninový provoz školek. 

Rozhodně se bude město a zainteresovaná školská 
zařízení problematiku snažit vyřešit. Proto v  dohledné 
době budou rodiče dětí, které jsou umístěny ve škol-
kách, ředitelkami kontaktováni a bude vytvořen systém 
provozu nejen v červnu, ale také o prázdninách.

Město má i problémy s  roznosem novin Hole-
šovsko, tak se uvažuje o změně systému distribuce,  
ale to bude záležet na dalších jednáních i vůli čtenářů 
a redakční radě.

Velkým problémem je doprava, z tohoto důvodu se 
bude zpracovávat celkový generel dopravy. Ale protože 
je třeba některá problematická místa už vyřešit, město 
asi přistoupí k  vytvoření některých jednosměrek. Nyní 
na zkoušku. Největší problém s dopravou máme v ulici 
Družby u 3. ZŠ, ve Smetanových sadech apod.

Vážení spoluobčané, dovolím si vám popřát pěkné 
únorové dny a také zahájení března a tím i postupného 
příchodu jara. 

A ještě jedna věc. Před pár lety jsme zavedli tzv. ote-
vřený úřad. To znamená, že bez zbytečného objednávání 
můžete zajít za vedením města. Tak tuto skutečnost jen 
připomínám. Každou středu od 15 do 17 hodin se může-
me setkat. A pamatujme, že každý úsměv trvá jen chvilku, 
ale někdy na něj pamatujeme celý život…

S úctou
Rudolf Seifert

starosta
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ZPRÁVY 

Poděkování sponzorům 
Tříkrálové sbírky 2019

Charita Holešov ještě jednou děkuje firmám 
TescoStores ČR a.s. , Svoboda a Březík – pečivo,  
s. r. o., a Jospo a.s. za sponzorské dary pro občerstve-
ní koledníků a vedoucích při Tříkrálové sbírce 2019.

Díky nim se všichni mohli občerstvit koláčky, 
ovocem, rohlíky s párky a gulášovou polévkou.

Charita Holešov 

Město Holešov se prezentovalo na veletrhu

Veletrh Regiontour se konal v Brně od 17. do 20. ledna a my jsme na něm odprezentovali  Holešov a jeho památky v rámci 
Kroměřížska a Zlínského kraje. Na konci ledna děvčata z Městského informačního centra Holešov ještě vyrazila za hranice, 
na bratislavský veletrh ITF.  (dap)

Holešov – V minulém vydání periodika Holešovsko 
jsme uváděli, kolik činil výtěžek Tříkrálové sbírky, a také  
rozhovor s koordinátorkou sbírky Leonou Machálkovou. 
Co ale zmíněno nebylo, je účel, na který budou peníze 
využity. Ještě totiž nebyly schváleny záměry. Nyní už se 
to ale ví, a tak jsme se zeptali pastorační asistentky a ko-
ordinátorky dobrovolníků ještě jednou:

Na co bude tato obdivuhodná částka ve výši 
660 tisíc korun věnována?

Z daru, který dárci vhodili do pokladničky či zaslali na 
účet, zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizova-
la (tj. holešovská) Charita, 15 % využije na své projekty 

Z Tříkrálové sbírky bude pořízen automobil
příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným  
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných  
5 % je režie sbírky. 

Naše Charita zatím podala dva záměry k Tříkrálo-
vé komisi, a to požadavek na nákup auta Škoda Citigo  
a pak peníze pro pomoc pro lidi v nepříznivé situaci na tzv. 
přímou pomoc. Oba dva záměry nám již byly schváleny, 
takže se již brzy budete moci setkat s autem (zase červe-
né barvy), které kromě loga Charity bude mít i označení,  
že bylo zakoupeno z Tříkrálové sbírky. 

Ještě jednou velké poděkování koledníkům, dárcům 
i sponzorům.                                                     Hana Helsnerová

„Senior taxi“ zatím ve zkušebním provozu
Holešov – Město Holešov připravilo pro občany měs-

ta a místních částí novou službu. Jedná se o „Senior taxi“, 
jehož smyslem je pomoci seniorům a lidem s tělesnými 
hendikepy dostat se snadněji k lékaři, na úřady, do lékáren 
apod. 

Základní informace o službě a její objednání:
• Služba „senior taxi“ je zajišťována na území města Ho-

lešova, včetně jeho částí nebo místních částí (Dobrotice, 
Količín, Všetuly, Tučapy, Žopy), a to v době od pondělí 
do pátku v čase 6:30 až 16:30 hodin. Slouží potřebným 
osobám k návštěvě zdravotnických zařízení, rehabilitace, 
lékáren, sociálních služeb, pošty, úřadů, hřbitova, kostela 
i obchodů za účelem nákupu.

• Služba slouží od února letošního roku občanům starším 
65 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kterým bude 
vydáno potvrzení o možnosti využití služby pracovníky 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Holešov, 
Tovární 1407, Holešov. 

• Potvrzení bude na MěÚ vydáváno na základě splnění 
všech podmínek a individuálního posouzení ve dnech 
pondělí a středa v čase 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod. 
Před vyřízením potvrzení se doporučujeme objednat 
u pracovníků na tel. čísle 573 521 756, 573 521 762.  
K vyřízení je třeba přinést občanský průkaz. V případě 

osob se zdravotním postižením i průkaz ZTP či ZTP/P. Vy-
řízení průkazu bude zdarma, tiskopisy budou k dispozici 
u pověřených pracovníků odboru SVZ.

• Klient může být přepravován s menším břemenem  
či spoluzavazadlem (francouzské hole, chodítko, skládací 
invalidní vozík, atp.), případně i s 1 doprovodem osoby 
či asistenčního psa. Senior může být přepravován max.  
s jedním doprovodem, který poplatek neplatí.

Využívání služby:
• Objednavatel si vždy den dopředu do 19 hod. telefonicky 

objedná „Senior taxi“ a nahlásí počet jízd (zda se jedná  
o zpáteční jízdu, či jednosměrnou). Podle toho bude také 
dále cesta účtována. Objednání lze u provozovatele taxi 
služby rušit dle jeho provozní doby. 

• Objednání služby senior taxi proběhne po předchozí do-
mluvě s provozovatelem taxi služby, a to vždy alespoň  
1 den předem, do 19 hod. na tel. čísle: 774 417 301 .

• Senior může během jednoho kalendářního měsíce 
uplatnit max. 8 jízd (tzn. 4 jízdy zpáteční). Toto bude 
vždy po každé jízdě evidováno provozovatelem taxi služ-
by v potvrzení, které bude vydávat MěÚ Holešov, odbor 
SVZ. Provozovatel taxi služby bude tato potvrzení vždy 
jednou měsíčně dokládat vedoucí odboru SVZ a násled-
ně bude provedeno vyúčtování.

Ceny, které budou orientačně platné pro seniory (uve-
deny za jednu jízdu - zjištěno průzkumem trhu, v případě 
zpáteční jízdy nutno zdvojnásobit). Město Holešov hradí  
50 % z ceny jízdného:
• 50 Kč/ jízda po Holešově
• 80,- Kč/ jízda z Količína (či zpět z Holešova)
• 50 - 70,- Kč / jízda ze Všetul (či zpět z Holešova, dle konkr. místa)
• 70,- Kč / jízda z Dobrotic (či zpět z Holešova)
• 70,- Kč / jízda ze Žop (či zpět z Holešova)

Cena jízdného bude hrazena následovně:
- 50 % uhradí senior poskytovateli na místě, 
- 50 % uhradí poskytovateli objednatel na základě vysta-
vené faktury. 

Ostatní informace:
Každému klientovi bude při převozu poskytován indi-

viduální přístup, řidič je instruován, jak s lidmi jednat, kli-
entovi pomůže i při nástupu a výstupu z vozu – do vozu atp. 

Radou města bylo vypsáno poptávkové řízení a na 
zajištění služby se přihlásil Marek Vykoukal, se sídlem  
v Holešově, tel.: 774 417 301. Smlouva na zkušební provoz 
je podepsána v termínu od 1. 2. 2019 až 30. 4. 2019. Poté 
bude služba vyhodnocena a provozována s případnými ob-
měnami. 

R. Seifert

Charita Holešov hledá
VŠEOBECNOU SESTRU DO STŘEDISKA DOMÁCÍ 

ZDRAVOTNÍ  A PALIATIVNÍ PÉČE.

Nabízíme volné pracovní místo – zdravotní sestry na HPP. 
POŽADAVKY – praxe u lůžka minimálně 3 roky, zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost, rozhodnost a samostat-
nost v řešení krizových situací, řidičský průkaz skupiny B, 
aktivní řidička, znalost práce na PC.
CO NABÍZÍME:
Pracovní úvazek: 1,0.
Hrubá měsíční mzda: 26 000 Kč.
Pracovní doba: 8 hod., pružná.
Benefity: 25 dnů dovolené, stravenky v hodnotě 100 Kč. 
Nástup možný ihned.
 V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na kon-
taktní email: dzp@holesov.charita.cz.
Bc. Zdenka Orálková, vrchní sestra DZP – 604 582 621.
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Holešovského jahrzeitu se zúčastnil i fotodo-
kumentarista Jindřich Buxbaum. Stejně tak jako 
v jiných evropských městech s významnou židov-
skou historií se snažil zachytit atmosféru tohoto 
mimořádného okamžiku. Tyto snímky představí 
holešovské veřejnosti v létě na výstavě v arkádách 
zámku. Výstava začne v červnu a doprovodí letošní 
ročník Festivalu židovské kultury, který bude za-
měřený na židovské umění.

Holešov - Holešov zažil mimořádný zájem ži-
dovských chasidů. Začátkem února jsme si připomněli  
356. výročí smrti významného učence rabína Šacha, 
který je pochován na židovském hřbitově. Město při té 
příležitosti navštívily stovky ortodoxních věřících z celé-
ho světa. Pomodlit se u Šachova hrobu v tomto období 
znamená poslat modlitbu přímou cestou do nebe.

„Nárůst zájmu o rabína Šacha je velký, minimálně 
 o dvě stě procent oproti loňsku. Vlivů je několik, zlep-
šující se zázemí, ale i propagace, kterou této osobnosti 
věnují příznivci Šacha,“ vysvětlil správce synagogy Vra-
tislav Brázdil.

Židovská obec zařídila pro věřící skromné útočiště  
v domku u hřbitova. Židé v něm mohli odpočinout, po-
sedět, najíst se nebo uvařit kávu. Nad Šachovou tumbou 
postavila stan s jednoduchým systémem vytápění a ved-
le něj další s židličkami. „Jedinečná podívaná. Před hřbi-
tovem bylo několik dodávek, ortodoxní Židé vyskakovali 
za jízdy, u hrobu jich v tu chvíli stálo snad pětadvacet. 
Viděla jsem i mladé adolescenty kolem šestnácti osm-
nácti let, také v obleku, s pejzy a v kipě, jak se koulovali 
a honili po protějším dětském hřišti,“ popsala zážitek  
z jednoho večera Nikol Holubová.

Zájem chasidů o Holešov sice nedosahuje rozměrů, 
jaké zažívají jiná evropská města, kde jsou pochováni  

356. výročí smrti Šacha: Holešov zažil mimořádný zájem 
židovských chasidů

Na fotografii jsou zbožní židé z New Yorku, kteří svolili s fotografováním.

židovští učenci, například v maďarském Kerestiru. Nic-
méně návštěvnost v době jahrzeitu (výročí úmrtí) v na-
šem městě rok od roku rychle stoupá.

Rabín Šach vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen patří 
mezi nejvýznamnější židovské učence na světě a je po-

hřbený v Holešově, kde působil a napsal některé ze svých 
knih. Jméno Šach dostal podle pojmenování svých ko-
mentářů Šulchan aruchu. Holešovská synagoga získala  
v aukcích několik Šachových knih, nejstarší je výtisk  
z roku 1677. Vyšel čtrnáct let po Šachově smrti.

„Je to mimořádný kousek, protože takové výtisky se 
na trhu téměř nevyskytují, narazíte na ně velmi zřídka,“ 
řekl Vratislav Brázdil. Jedná se o Šachův komentář Šul-
chan aruchu, který na přelomu 15. a 16. století napsal pro 
sefardské židy Josef Karo a shrnuje v něm židovské právo. 
Kniha v té době vyvolala obrovský ohlas, kvůli zvykovým 
rozlišnostem však nebyla použitelná pro aškenázské židy. 
První, kdo Karův kodex okomentoval pro potřeby židů 
ze střední a východní Evropy, byl krakowský rabín Moše 
Isserles. Následovalo ho dalších pět nejvýznamnějších 
židovských učenců, mezi nimiž byl i holešovský Šach. 
Těchto několik komentářů tvoří dodnes základ židovské-
ho práva. Nabádají židy, jak se správně chovat, jak jed-
nat a pracují i s halachou. V případě výtisku, který patří 
do holešovské sbírky, je zde však ještě jedna zajímavost: 
„Šachův komentář Šulchan aruchu doplňuje komentář ra-
bína Taze ze Lwova. Oba své práce vydali ve stejném roce 
1645 a naše kniha je vlastně úplně novým vydáním Šul-
chan aruchu, který tito dva rabíni komentují. Od té doby 
se tisknou vždy dohromady,“ vysvětlil Brázdil. 

Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Holešov –  Letos již XI. ročník městského plesu se 
těšil velkému zájmu návštěvníků – jejich počet byl druhý 
největší v historii plesu. Hvězdou večera byl známý bavič 
Vladimír Hron, který jej nejen konferoval, ale také bě-
hem programu několikrát vystoupil. Ve velkém sále celý 
večer vyhrával opravdu vynikající orchestr Red Socks 
Orchestra z Pohořelic, tedy Orchestr červených ponožek 

(a opravdu jsme zdokumentovali, že všichni členové 
orchestru červené ponožky skutečně měli). V balkono-
vém sále potom bavila rovněž skvělá Cimbálová muzika 
Stanislava Gabriela a předtančení již tradičně zajistila 
taneční škola A+A Mědílkových ze Zlína. Novinkou le-
tošního plesu bylo rautové pohoštění v ceně vstupenky 
a profesionální foto koutek před vstupem do hlavního 

sálu, o jehož služby byl velký zájem mezi plesajícími. 
Opravdu reprezentativní byly ceny do tomboly – první 
cenou bylo přepychové elektro kolo, darované městem 
Holešovem, Technickými službami a Tepelným hospo-
dářstvím. A všichni návštěvníci se jistě skvěle bavili, tan-
čili, korzovali a vůbec dobrou vůli spolu měli.

KB

Užili jsme si Reprezentační ples města Holešova

Recitál Karla Plíhala a soutěž o vstupenky
Už více než 30 let patří k největším radostem české-

ho písničkářství. Je to originální skladatel, textař a ky-
tarista. Je úsporný a zdrženlivý, avšak nekonečně hravý. 
Tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nutno 
říci i úspěšně nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. 
Poté je s lehkostí sobě vlastní doplňuje příjemnými me-
lodiemi, a tak vznikají jeho písně, které spíš pohladí, než 
nakopnou. Po vynucené poúrazové pauze se Karel Plíhal 
vrací na koncertní podia s podporou kytaristy Petra Fia-
ly. Holešovský recitál proběhne 10. dubna v Kině Svět, 
kde zazní písně starší i nové a jisté je, že Karel bude taky 
recitovat. 
KONCERT NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI DO 12 LET!

KAREL PLÍHAL - 10. 4. 2019 - KINO SVĚT HOLEŠOV

Více informací www.velryba.cz
Vstupenky v síti www.ticketportal.cz

O vstupenky si můžete také zahrát v soutěži. Sleduj-
te webové stránky a FB města Holešova. 

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Lánská Jiřina upozorňuje své pacientky,  kte-
ré navštěvují její ordinaci v Holešově, aby se objed-
návaly výhradně na telefonním čísle 573 397 825. 

Poděkování 
sponzorům

Srdečně děkujeme jménem Města Holešova 
všem sponzorům, kteří věnovali  dary do tomboly 
Plesu města Holešova  a přispěli tak k jeho úspěchu 
a krásným zážitkům všech účastníků. Moc děku-
jeme a těšíme se s Vámi na Ples města Holešova 
2020!

Vedení města Holešova  a organizátoři plesu

OZNÁMENÍ 
Zahájen provoz dvou nových 
ordinací praktických lékařek,
obě stále registrují nové pacienty

MUDr. Hana Krybusová 
oznamuje, že od 1. 11. 2018 otevřela ordinaci prak-
tického lékaře na adrese Palackého 972/23 v Hole-
šově. Telefonní číslo: 722 907 358
mail: lekar@mudrkrybusova.cz
www.mudrkrybusova.cz

V Centru pro seniory,  Příční 1475 otevřela od 1. 11. 
2018 ordinaci praktická lékařka MUDr. Tereza Sza-
bó. Telefonní číslo na ordinaci je 573 395 474

Nový pokladní terminál městského úřadu
Od pondělí 11. února je v prostorách přízemí Měst-

ského úřadu v provozu nový pokladní terminál. Nové 
zařízení umožňuje občanům platit všechny poplatky 
kartou nebo v hotovosti a přitom nemusejí chodit do po-
kladny. Při obsluze je jen třeba zvolit variabilní symbol 
nebo rodné číslo a zájemce o platbu si vybere poplatek, 
který hodlá např. bezhotovostně uhradit.

Lze tak platit popelnice, poplatek za psy, pokuty, 
poplatky za vyřízení občanských průkazů, pasů, poplat-

ky spojené s převodem dopravních prostředků atd. Vy-
tištěný pokladní doklad si zájemci potom uschovají nebo  
v případě potřeby odevzdají na příslušné přepážce. 

Současný provoz je ale zkušební a bude se vyhod-
nocovat a případné nedostatky odstraňovat v souvislosti 
s vyřizováním agend úřadu.

R. Seifert
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Úspěšné ukončení projektu
„Podpora sociální práce v ORP Holešov“

V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí byl Městský úřad Holešov zapojen do projektu 
„Podpora sociální práce v ORP Holešov“, který byl reali-
zován od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 a financován Evrop-
ským sociálním fondem. Díky němu byl Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, Úsek sociální práce a sociálních slu-
žeb po dobu těchto dvou let posílen o dva nové sociální 
pracovníky a tím byla rozšířena sociální práce v  celém 
ORP Holešov. Po dobu trvání projektu byli na zmiňova-
ném úseku celkem čtyři sociální pracovníci.

Díky dočasnému navýšení počtu pracovních úvaz-
ků byla sociální práce obyvatelům lépe zpřístupněna 
a  ke klientům bylo přistupováno velmi individuálně 
s  ohledem na jejich potřeby. Sociální pracovníci po-
skytovali v  rámci svých činností klientům poradenství 
v nejrůznějších oblastech života. Mezi nejčastěji řešené 
problémy můžeme zařadit zajištění vhodného bydlení, 
řešení finančních problémů, pomoc při sestavení životo-
pisu a hledání vhodného zaměstnání, pomoc při sepsání 

žádosti o rozvod, návrhů na  úpravu rodičovské odpo-
vědnosti nebo zvýšení vyživovací povinnosti či  řešení 
problematiky závislosti na alkoholu a jiných omamných 
látkách.

Díky aktivní spolupráci s Úřadem práce Kontaktního 
pracoviště Holešov ČR, Městskou policií Holešov, sociál-
ními službami (např. Dluhové poradenství Samaritán), 
aktivitě samotných sociálních pracovníků a  všímavosti 
široké veřejnosti se za dobu realizace projektu podařilo 
pomoci téměř 180 obyvatelům v rámci celého ORP Ho-
lešov.

Jménem celého projektového týmu děkuji Mini-
sterstvu práce a sociálních věcí za  příležitost se tohoto 
projektu účastnit a především vedení města Holešova  
a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za mož-
nost realizace projektu v naší obci.

Po ukončení projektu zůstávají na Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví dva sociální pracovníci, kteří 
převzali klienty po projektových pracovnících. Klienti se 

tedy nemusejí bát toho, že s koncem projektu budou se 
svými problémy opět sami.

Pokud jste se vy sami ocitli v nepříznivé životní situ-
aci nebo někoho takového máte ve svém okolí, neváhej-
te se přijít poradit, jak danou situaci řešit (budova MěÚ 
Holešov, Tovární 1407). Sociální pracovníci jsou vám 
k dispozici každé pondělí a středa 7:00 - 17:00, úterý 
a čtvrtek 7:00 - 15:00 a v pátek 7:00 - 13:30. Případně 
je kontaktujte telefonicky nebo přes e-mailovou adresu.

Mgr. Kamila Kolářová    
Bc. Tomáš Jandal, DiS.
Tel: 573 521 893, mobil: 603 291 534  
Tel: 573 521 756, mobil: 731 670 652
E-mail: kamila.kolarova@holesov.cz  
E-mail: tomas.jandal@holesov.cz 

Za realizační tým projektu
Mgr. Klára Pospíšilíková

Zámecký ples a la cabaret Zámecký ples „a la cabaret“ se opravdu povedl. Děkujeme všem, kteří se 
na jeho úspěchu podíleli. A děkujeme všem vítaným hostům, pro které 
tu naši pomyslnou káru táhneme dál. 

Jarka Pokorná, předsedkyně spolku Castellum Holešov

Třetím plesem v letošní holešovské sezoně byl rovněž již  tradiční ples spolku Cas-
tellum Holešov a cestovní kanceláře Bohemian tour.  První  únorovou sobotu se první 
poschodí zámku zaplnilo plesajícími, z nichž většina se stylově oblékla „a la cabaret“, 
tedy dámy se pyšnily různobarevnými boa, apartními kloboučky a třpytivými čelen-
kami s péry, páni bílými šálami a klobouky a cylindry a všichni byli sjednocení motýl-
ky na krku, na klopě či ve vlasech. Velkému očekávání se těšilo zahajovací vystoupení 
Taneční skupiny Castella, kterou secvičili aktivní členové tohoto spolku  pod vedení  
a v choreografii Vlaďky Dvořákové, která se zhostila rovněž konferování celého plesu. 
Krásné a strhující  vystoupení, které na klavír doprovázel rovněž skvělý Zdeněk Janiš, 
vycházelo z filmů a muzikálů s tematikou meziválečných kabaretů, které se staly  
v našem kulturním prostředí fenoménem. Do hlavního sálu se po několika letech vrátil 
Show Band Pavla Březiny, který opět potvrdil pověst jednoho z nejlepších orchestrů 
našeho regionu. A v Lipovém sále hrála moravské písničky cimbálová muzika Bystřica, 
ve které většinu hudebníků tvoří dámy (včetně primášky). Letošní ples, jehož partnery 
byly Technické služby Holešov, Tepelné hospodářství Holešov a autobusová a cestovní 
agentura CrossEurope byl velmi příjemným setkáním, plným pěkné zábavy, humoru  
a milých setkání. A samozřejmě také pěkných cen v tombole, z nichž hlavní cenou bylo 
neomezené roční cestování s CK Bohemian Tour. Tak zase za rok na zámku!

Karel Bartošek
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Městská knihovna Holešov roce 2018
Holešov - Leden je již tradičně měsícem, kdy se 

bilancuje, hodnotí, a také my v knihovnách dáváme do-
hromady data, a pak pečlivě vyplňujeme statistiku pro 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 
(NIPOS). Že je to práce, která by nás zrovna těšila, to ne-
můžeme tvrdit, ale na druhou stranu nám shromážděná 
data ze všech našich poboček a z hlavní knihovny uká-
žou, jak jsme v uplynulém roce pracovali, kolik čtenářů 
a návštěvníků využilo naše knihovní služby, co se nám 
povedlo a naopak, v čem se musíme v příštím roce zlep-
šit. Nakonec musíme uznat, že ta statistika je opravdu 
nezbytná a neúprosně nastavuje zrcadlo naší knihovnic-
ké práci. Rádi bychom proto i Vás, veřejnost, seznámili  
s některými nejdůležitějšími údaji a informacemi, abyste 
si i Vy udělali představu, jak naše knihovna i s pobočkami 
v uplynulém roce pracovala.

Městská knihovna, sídlící na nám. Dr. E. Beneše 
17, má jednu městskou pobočku (pobočka Novosady) 
na Školní ul. 1582, a další v místních částech – v Dob-
roticích, Količíně, Tučapech a Žopech. Dále v rámci regi-
onálních funkcí ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska 
metodicky a odborně řídí 17 knihoven v okolních obcích 
(např. Martinice, Rymice, Žeranovice). V této souvislosti 
musíme zmínit, že Obecní knihovna v Rymicích získala 
titul Knihovna roku 2018 Zlínského kraje.

Co do počtu svazků – 116 562, je naše knihovna 
čtvrtou největší knihovnou ve Zlínském kraji. Nemáme 
ve svém fondu jen „naše“ knihovní jednotky, ale také 
např. muzejní a Očadlíkovu knihovnu a hudebniny Pod-
horanu. V loňském roce byl fond knihovny a jeho pobo-
ček kromě běžné knižní produkce doplněn i o regionální 
literaturu a čtenáři si mohou zapůjčit i výjimečnou mo-
nografii „Holešov – město ve spirálách času“, která byla 
v roce 2018 vydána. 

Registrovaných uživatelů bylo v loňském roce 
celkem 1 911, z toho 648 ve věku do 15 let. Uživatelů 
knihovny se bezprostředně dotýká nový Knihovní řád 

Městské knihovny Holešov s platností od 25. 5. 2018, 
který byl vydán v souladu s Nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) 
a který zajišťuje ochranu nezbytných osobních údajů, 
které knihovna o uživatelích shromažďuje.

Knihovnu navštívilo celkem 61 233 návštěvníků, 
kteří si přišli nejen vypůjčit knihu nebo jiný dokument, 
ale patří mezi ně i návštěvníci kulturních a vzdělávacích 
akcí a zájemci o veřejný internet. Z tohoto počtu celkem 
12 605 návštěvníků využilo on-line katalog knihovny  
a při hledání údajů v tomto katalogu vzneslo celkem  
86 896 dotazů.

Tito naši čtenáři a návštěvníci si vypůjčili celkem 
151 856 knihovních jednotek, ať už to byly hlavně knihy 
a periodika, dále např. hudebniny a obrazové materi-
ály (fotografie). V oddělení pro děti a mládež je velký 
zájem o elektronickou Albi tužku společně s knihami  
z edice Kouzelné čtení, což je unikátní výukový systém, 
který přináší spoustu informací a zábavy dětem všech 
věkových kategorií. Taktéž se s velkým zájmem setkala 
možnost půjčování společenských her. A pokud čtenář 
v naší knihovně nesežene požadovaný titul, tak existu-
je možnost tzv. Meziknihovní výpůjční služby a my mu 
knihu objednáme z jiné knihovny. V loňském roce bylo 
takto objednáno celkem 185 titulů a naše knihovna na-
opak zapůjčila jiným knihovnám celkem 29 svazků. Fond 
našich poboček prošel důslednou aktualizací, v letošním 
roce ještě dokončíme aktualizaci pobočky Tučapy. Knihy, 
které ve fondu zůstaly, jsou zapsány do elektronického 
katalogu. Snažíme se, aby i na pobočkách byla knižní 
nabídka pestrá a aktuální, proto využíváme výměnné 
soubory z Knihovny Kroměřížska – v roce 2018 to bylo 
celkem 16 souborů, které obsahovaly 870 knih pro 
všechny věkové skupiny.

Pestrá byla i naše činnost v oblasti pořádání růz-
ných akcí. Vždyť rok 2018 byl bohatý na „osmičková“ 
výročí. Pro děti a mládež bylo uskutečněno celkem 178 
kulturních a vzdělávacích pořadů. Kromě již tradičních  
a oblíbených jako je např. „Noc s Andersenem“, „Slav-
nostní pasování prvňáčků“, prázdninová hra „Po stopách 
Rychlých šípů“, se konaly besedy a přednášky pro všech-
ny typy škol v Holešově a v okolních obcích. Spolupráce 
se školami je velmi dobrá a jsme rádi, že o služby knihov-
ny je zájem.

Pro širokou veřejnost bylo pak v roce 2018 uspořá-
dáno celkem 55 kulturních a vzdělávacích akcí (přednáš-
ky, besedy, výstavy, koncerty), a to především ve spolu-
práci s Městským muzeem v Holešově a s holešovským 
Vlastivědným kroužkem. Velmi dobrá je spolupráce  
s holešovským Odborem kultury, školství a památkové 
péče a s Komisí památkové péče a letopisectví.

S velmi příznivou odezvou se také setkalo v letních 
měsících umístění regálu s knihami na městském kou-
pališti, které se uskutečnilo ve spolupráci s Technickými 
službami Holešov. A knižní nabídku z darů jsme po celou 
dobu provozu koupaliště doplňovali.

Stále větší význam pro místní i vzdálené uživatele 
mají on-line služby knihoven a naše knihovna i v této 

oblasti není výjimkou a snaží se, aby tyto služby byly na 
vysoké úrovni. Jejich hlavní výhodou je, že nejsou časově 
omezené, uživatelé je mají k dispozici 24 hodin denně 
a 7 dnů v týdnu. Naší snahou je, aby veřejnost byla ze 
strany nás, knihovníků, dostatečně informována na 
webových stránkách knihovny www.knihovna.holesov.
info a na facebooku o našich elektronických službách  
a akcích knihovny, které jim nabízíme. Jsou zde uvedeny 
aktuální informace, on-line katalog, uživatelské konto, 
služba Ptejte se knihovny, informace o našich pobočkách 
atd. Nové webové stránky knihovny byly zprovozněny  
v lednu 2018, jsou propojeny s webem MKS Holešov  
a města Holešova a navštívilo je celkem 48 586 zájemců.

V souvislosti s on-line službami nás v prosinci čeka-
la velká změna. Od roku 2002 jsme využívali automati-
zovaný knihovní systém Clavius a právě v prosinci jsme 
přešli na informační systém nové generace Tritius, který 
je nástupcem předchozího systému. Tento přechod jsme 
mohli provést opět díky úspěšné žádosti o dotaci v rámci 
projektu VISK3 – Veřejné informační služby knihoven, 
který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, ale také díky 
nezbytné podpoře starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta. 
Věříme, že nový systém přivítají i naši uživatelé, neboť 
hlavním cílem Tritia je v souladu s Koncepcí rozvoje 
knihoven v České republice (2017-2020), propojování 
knihoven a čtenářů a transformace knihoven v kulturní 
centra a zvyšování informační gramotnosti celé společ-
nosti. Jen pro zajímavost opět uvedeme pár čísel: on-
line katalog obsahoval k 31. 12. 2018 celkem 105 533 
svazků, 342 jednotlivých titulů periodik a 24 816 článků 
zaměřených především na region. Své katalogizační zá-
znamy pravidelně zasíláme do Souborného katalogu ČR 
a jsme zapojeni i do projektu Knihovny.cz, který směřuje 
k vytvoření portálu pro jednotný přístup ke službám 
českých a moravských knihoven – komukoli, odkudkoli, 
kdykoli.

Není možné v tomto příspěvku popsat vše, na čem 
se knihovna v roce 2018 podílela. Kromě „klasické“ 
knihovnické činnosti se zapojujeme i do akcí města. 
Máme zájem, aby i knihovna pozitivně působila a snaži-
la se o to, aby Holešov byl pro své občany tím nejlepším 
místem pro život.

Poděkování patří našim návštěvníkům a čtenářům, 
podporovatelům a příznivcům. A ti, kteří do knihovny 
doposud cestu nenašli, jsou srdečně zváni. 

Za Městskou knihovnu Holešov I. Železná

Městská knihovna Holešov
zve malé čtenáře ve věku 5 – 10 let

na tradiční 

Noc s Andersenem 
tentokrát 

s Harrym Potterem,
která se koná v pátek 29. 3. 2019.

Přihlášky k dispozici na webu knihovny nebo 
v dětském oddělení.
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Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2019
Holešov -  V roce 2019 bude město Holešov opět 

poskytovat dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
města Holešova. Dotace bude poskytována za účelem 
podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společen-
ské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro 
aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem 
dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spol-
ky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací  
i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající. Všichni pří-
jemci však musí vyvíjet činnost na území města Holešova.

Stejně jako v roce 2018 i letos budou vypsány čty-
ři dotační programy: Akce milion, mimořádné finanční 
dotace, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická 
družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci 

Holešov -  Město Holešov již tradičně v rámci Dnů 
města Holešova oceňuje při slavnostním aktu nejvý-
znamnější osobnosti města, a to na základě návrhů, 
které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se 
může pochlubit velmi pestrým kulturním, sportovním, 
spolkovým i volnočasovým životem. Zástupci města 
chtějí touto formou podpořit a ocenit osobnosti, které 
jsou v těchto odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za 
práci, kterou pro město převážně ve svém volném čase 
odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který 
si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na 
ocenění podejte. 

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo 
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá 
na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na 
adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 
Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou 
adresu petr.chvatal@holesov.cz. Letos bude probíhat 
příjem návrhů jako každoročně do 28. února. Nominační 
formulář je možné stáhnout na stránkách města Holešo-
va v sekci Město – Dotace a ocenění – Osobnosti města 
Holešova nebo si jej vyzvednout osobně na Městském 
úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

Nominovat můžete osobnosti v následujících kate-
goriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury 
    či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící 
    v oblasti sportu
10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitel-
stvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která význam-

ným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti  
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila 
či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 
2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová,  
JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. Fran-
tišek Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík,  
JUDr. Jarmila Pokorná a Milan Šrámek.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, 
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či 
kolektiv, který působí či působil na území města Hole-
šova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit 
uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města  
v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tě-

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2018

musí být podána žádost na předepsaném formuláři, 
speciální dodatek žádosti dle typu programu a pří-
lohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování  
a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit 
v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první 
podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to

1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) 

současného statutárního orgánu žadatele (lze použít 
aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky pode-
psaný příslušným soudem),

3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 
2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování do-
tace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ 
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, 
nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města 
(www.holesov.cz, sekce Město – dotace a ocenění – 
Fond kultury, sportu a vzdělávání 2019).

Největší finanční částka je tradičně rozdělována v pro-
gramu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí bude 28. 2. 
2019. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude 
probíhat v termínu 1. 3. 2019 – 30. 11. 2019. Další informa-
ce týkající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu měs-
ta www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat 
na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 
573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Mgr. Ilona Augusti

lovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších ob-
lastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se 
tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jed-
notlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizo-
vanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všech-
ny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích 
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán 
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři 
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo 
spolku, na internetu…). 

Mgr. Ilona Augusti

Ocenění nejvyšší v loňském roce získal a Osobností města Holešova se stal pan Milan Šrámek, který se celý svůj život 
aktivně věnoval kulturnímu dění v Holešově.
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Loutky a loutková divadla budou největší výstavou v Holešově
Holešov – Loutky a loutková divadla budou letos 

největší výstavou na zámku. Sběratelé Miroslava a Mi-
roslav Nopovi ze Samotišek půjčí do Holešova téměř 
tisíc kousků a k tomu sedmnáct divadel. Jsou mezi nimi 
i vzácné historické kousky. Městské kulturní středisko  
s nimi již podepsalo smlouvu a připravuje se na instalaci. 
Bude například nutné vyrobit speciální výstavní vitríny, 
aby si návštěvníci mohli loutky dobře prohlédnout. Vý-
stava začne 1. května a potrvá až do 30. září. Mezi tím se 
budou konat také loutková přestavení pro děti, protože 
loutky jsou stěžejním tématem kulturního léta v Hole-
šově.

Za MKS Holešov Dana Podhajská

Návštěva u Nopových, kteří mají loutky po celém domě. >

Holešov - Světově známý fotograf a stylista Ro-
bert Vano bude od 16. července vystavovat na hole-
šovském zámku. Jeho výběr z tvorby připravují pracov-
níci městského kulturního střediska, kteří se 1. února  
s autorem sešli v pražské Malostranské besedě, kde 
aktuálně vystavuje. Do zámeckých sálů vyberou sto 
fotografií, černobílých i barevných, které reprezentují 
Vanovu celoživotní práci.    

Robert Vano se narodil roku 1948 v Nových Zámcích 
na Slovensku maďarským rodičům. V roce 1967 krátce 
po maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník, 
vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později 
se prosadil jako fotograf světových módních časopisů 
(Harpers Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce 
1989 se vrátil do Československa a usadil se v Praze.  
V letech 1996 – 2004 se živil jako umělecký ředitel čes-
ké edice časopisu ELLE. Odsud se přesunul na pozici art 
directora v agentuře Czechoslovak Models, kde působil 
do roku 2009. Vydal několik fotografických publikací, 
vystavoval například v New Yorku, Miláně, Londýně  

Robert Vano bude vystavovat na holešovském zámku

a v Praze. V roce 2010 získáva Evropskou cenu Trebia za 
tvůrčí činnost. 

Loni v květnu oslavil sedmdesátiny. Česká televize o 
něm při té příležitosti natočila dokument Příběh člověka 

a snahou MKS Holešov také bude film získat a promítat 
jej na výstavě jako doprovodný program. 

Za MKS Holešov Dana Podhajská 

Archeologové v městské knihovně
Je už hezkou tradicí, že vždycky první přednáška, or-

ganizovaná Vlastivědným kroužkem a Městskou knihov-
nou v roce, se týká archeologie. Mgr. Miroslav Popelka  
a Mgr. Adam Fojtík každoročně informují zájemce o vlas-
tivědu (a také své věrné posluchače z řad amatérských 
archeologů – detektorářů) o nálezech, které uskutečnili 
v uplynulém roce zejména při záchranných archeologic-
kých výzkumech na Holešovsku, Kroměřížsku a Zlínsku, 
které provádějí jako archeologové Ústavu archeologické 
památkové péče, pracoviště Kroměříž (v loňském roce se 
totiž přestěhovali z Hulína do Kroměříže). Letošní před-
nášku pojali pro posluchače atraktivněji – informace  
o nálezech v jednotlivých lokalitách seřadili chronolo-
gicky, tedy od nálezů paleolitických po novověké. Kromě 
řady zajímavých nálezů nechyběl ani ten mediálně nej-

zajímavější – tzv. Venouš, neboli správně Apollon, hli-
něný mužský idol z doby bronzové se světově unikátním 
korálkem, zasazeným v hrudi, nalezený u Napajedel, 
který se stal v loňské sezoně celoevropskou senzací. 

Proslulost holešovských přednášek o archeologii 
překročila hranice našeho regionu a oba archeologové 
byli požádáni, aby tuto přednášku uvedli v nejbližší době 
i ve Zlíně. To sice na jednu stranu znamenalo, že zájemci 
o archeologii ze Zlínska letos na holešovské setkání ne-
dorazili, na druhou stranu to potvrdilo opravdu mimo-
řádně zajímavý předmět i provedení této přednášky.  
A můžeme být v Holešově hrdí, že jsme založili takovýto 
populární a úspěšný přednáškový formát.

Karel Bartošek
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ÚMRTÍ    
Bedřich Nedvídek - Holešov
Marie Nesvadbová - Holešov
Vlasta Navrátilová - Holešov, č. Tučapy
Jiří Hnízdil - Holešov

Josef Buráň - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Jitka Sitková - Holešov
Miloslav Bubeníček - Holešov
Emilie Daňková - Holešov
Františka Kalusová - Holešov
Žofie Podsedníčková - Holešov, č. Količín
Stanislav Valkoun - Holešov

Za Vojtěchem Jurčíkem
V holešovském farním kostele Nanebevzetí Pan-

ny Marie se konalo 7. února 2019 poslední rozloučení  
s panem Vojtěchem Jurčíkem, bývalým členem zastupi-
telských sborů v Holešově, v Kroměříži, ve Zlíně, v Brně 
a v Praze, dlouholetým pracovníkem křesťanských orga-
nizací KDU-ČSL a Orla. 

Vojtěch Jurčík se po roce 1989 významnou měrou 
zapojil do veřejného života našeho regionu a města. 
Jako věřící křesťan si uvědomoval své právo a povinnost 
účastnit se veřejného života. V Zastupitelstvu města 

Holešova pracoval v letech 1998 – 2002 (v letech 1998 
– 2000 jako místostarosta) a dále v letech 2002 – 2006 
a 2006 – 2010. Svoji práci ve vedení města chápal jako 
příležitost sloužit svým spoluobčanům a pracovat pro 
rozkvět milovaného Holešova. Opravdově sloužit, ne-
zištně a s vnitřní radostí.

V září 2000 byl zvolen za KDU-ČSL členem zastu-
pitelstva Zlínského kraje, kde vykonával funkci radního  
a v dalším volebním období byl statutárním náměstkem 
hejtmana. V těchto dobách se mu mimo jiné podařilo 

prosadit do strategických investic kraje jihovýchod-
ní obchvat Holešova. V krajském zastupitelstvu měl 
na starosti odbor zemědělství a životního prostředí.  
V letech 2009 – 2015 byl členem Charity Holešov a Eko-
nomické rady farnosti Holešov. Po odchodu z Krajského 
úřadu Zlínského kraje nastoupil na průmyslovou zónu  
v Holešově, kde u fy Industry Servis ZK. a. s. pracoval 
jako vedoucí odboru správy majetku až do odchodu do 
důchodu v roce 2015. 

Jako člen křesťanské tělovýchovné jednoty Orel Ho-
lešov, napomáhal tehdejšímu starostovi jednoty Fran-
tišku Gábovi k navrácení orelského majetku a k obnově 
areálu na Zlínské ulici. Po jeho úmrtí v roce 2006 pak 
převzal starostovskou štafetu, v jeho díle pokračoval  
a v roce 2008 dokončil druhou část sportoviště. Staros-
tou jednoty byl do poslední chvíle co mu dovoloval jeho 
zdravotní stav. 

Vojta byl skromný, mimořádně obětavý a praco-
vitý člověk, kterého jsme měli rádi. V jeho společnosti 
jsme se cítili dobře, protože dovedl kolem sebe vytvářet 
atmosféru radostné družnosti, byl vtipný a plný elánu.  
S vděčností si připomínáme jeho vstřícnost a ochotu,  
s jakou přijímal své kandidatury při volbách do orgánů 
KDU-ČSL a Orla, a to na různých úrovních – od místních 
až po ty celostátní. Trvale zůstane zapsán v naší paměti 
jako kamarád, obětavý předseda holešovské lidovecké 
organizace a pracovitý starosta Orla Holešov. Jako bratr, 
který i v dobách, kdy ho jeho tělo přestávalo poslouchat, 
zůstával s námi, připraven poradit a sdílet své životní 
zkušenosti, být nám inspirací,...

 

Vojto děkujeme, navždy zůstáváš v našich srdcích!

  
Ing. František Rafaja, čestný člen výboru MO KDU-ČSL

Ing. Pavel Karhan, předseda MO KDU-ČSL
Lenka Karhanová, starostka TJ Orel Holešov

Vážení a milí,
z celého srdce bych vám chtěla poděkovat za fy-

zickou i finanční podporu sbírky pro dětskou onkologii 
Brno.

V pokladničkách se nastřádalo krásných 231.078 Kč. 
Z toho za 12.500 jsem od firmy Polášek Holešov pořídila 
50 ks povlečení, 40.000 dostal 3 letý Jonášek Brázdil ze 
Záříčí a za 178.578 Kč jsem koupila Monitor životních 
funkcí. Velké poděkování bych chtěla dát člověku, který  
v Hranicích v květinářství nechal pro děti obálku s část-
kou 23.000 Kč. Děkuji Vám za důvěru.

Přeji vám, abyste tento rok prožili v radosti, lásce  
a zdraví.

s úctou a láskou 
Pavlína Blahová

jednatel za obec Loukov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vzpomínka
Dne 15. 2. 2019 uplynuly tři roky od úmrtí 

drahé maminky, babičky a prababičky Anny Sed-
lákové z Holešova.

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům Pohřební služby Hra-

dil Holešov za velmi profesionální přístup při přípravě 
smutečního aktu a pohřbu pana Jaroslava Uhříka.  

Děkujeme za květinové dary lidem, kteří se přišli 
rozloučit  a společně s námi pana Jaroslava Uhříka 
vyprovodili na jeho poslední cetě. 

Děkuje dcera Zdeňka s rodinou a ostatní příbuzní.
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Holešov - Jménem holešovských knihovnic bych 
chtěla poděkovat Mgr. Jarmile Odstrčilové, dlouholeté 
dobrovolné knihovnici Obecní knihovny Žeranovice, 
metodicky spadající pod holešovskou knihovnu. Paní 
Odstrčilová se v prosinci roku 2018 na vlastní žádost roz-

loučila s prací knihovnice. Její rozhodnutí nás velmi mrzí, 
neboť po celou dobu její knihovnické práce patřila žera-
novská knihovna mezi nejlepší. Během svého aktivního 
působení ve funkci ředitelky Základní školy v Martini-
cích, ale i v době odchodu do důchodu se věnovala práci  

v knihovně ze všech sil. Její činnost byla všestranná, do-
kázala do knihovny přitáhnout jak dětské čtenáře, tak  
i dospělé návštěvníky, které v posledních letech vítala  
v pěkném prostředí knihovny na žeranovském zámku 
milým úsměvem a slovem. Plnila přání svých čtenářů, 
ráda nakupovala nové knihy, v knihovně vytvořila mi-
mořádnou knihovničku regionální literatury, shromáž-
dila fotografie a dobové dokumenty, které se jí podařilo 
získat od žeranovských občanů a rodáků. Ve své práci 
byla velmi obětavá, starším a handicapovaným spoluo-
bčanům nosila knihy až domů. Pravidelně přispívala i do 
čtvrtletníku obce Žeranovják, pro občany organizovala 
besedy a přednášky, stejně tak i pro děti, aktivně se 
zapojovala do kulturního a společenského života obce. 
Skvěle zvládala i počítačovou techniku, např webové 
stránky knihovny vždy patřily svým obsahem k těm nej-
lepším. Že její práce knihovnice byla opravdu výjimečná, 
o tom svědčí i ocenění „Knihovník Zlínského kraje 2013“, 
které za svou práci získala.

Paní Mgr. Jarmile Odstrčilové přejeme do dalších 
let hodně zdraví a rodinné pohody a věříme, že se stále 
budeme v knihovně setkávat.

 Za Městskou knihovnu Holešov I. Železná

Březen bude patřit ZUŠ F. X. Richtera
Holešovská základní umělecká škola v letošním roce 

slaví 70 let od svého založení. Škola (si) tuto událost při-
pomíná celoročním cyklem společensko-uměleckých akcí, 
z nichž několik, jako např. bubenická show v zámecké 
zahradě, či přednáška Ing. F. Rafaji o založení a historii 
školy, již proběhla. V měsíci březnu holešovskou hudebku  
čeká hned několik akcí připomínající výročí. Koncertním 
vrcholem oslav bude Slavnostní koncert absolventů školy 
pořádaný ve velkém sále holešovského zámku. Mezi ab-
solventy, kteří přijali pozvání, budou Daniel Mlčák, 1. hráč 
na lesní roh zlínské Filharmonie B. Martinů, mezzosopra-
nistka opery Národního divadla v Brně Zuzana Kantorová 
(Kubáňová), klavírní virtuos Karel Košárek a další. Koncert 
se uskuteční 5. března v 19:00. 

19. března v 18:00 uvede v zámecké salaterreně vý-
roční koncert oddělení dechových nástrojů, které jej při-
pravilo ze  současných i bývalých žáků a pedagogů školy 
dechového oddělení. 

Výročí založení holešovské ZUŠ si připomíná také 
nejmladší z oborů, obor taneční, který funguje na škole 
pod stejným pedagogickým vedením téměř dvacet let. 
To není mnoho v porovnání s oborem hudebním, nebo 
výtvarným. Nicméně za tuto dobu prošly baletním sálem 
desítky tanečnic. Tanec se stal pro několik z nich nejen váš-
ní, ale zvolily si jej jako svou životní dráhu. Poslední z řad 
přijatých na taneční konzervatoř je Eliška Barotová. První 
absolventky jsou již dnes maminkami a vodí do „baletu“ 
své děti. A právě pro velký počet a věkovou rozmanitost  
bývalých i stávající žákyň ZUŠ pořádá taneční obor školy 
Sraz tanečního oboru téměř po dvaceti letech s pestrým 
programem.  V pátek 29. března od 13:00 do 17:00 bude 
účastnicím srazu otevřena třída tanečního oboru včetně 
ukázek současných kostýmů, v sobotu 30. proběhne od 
15:00 představení v kině Svět Holešov s následným ne-

formálním společenským setkáním a v neděli od 11:00 
slavnostní focení v zámecké zahradě (pouze za příznivého 
počasí). Jak jinak důstojně a přitom s nadhledem oslavit 
tyto dvě krásná výročí, než setkáním těch, které se léta 
věnovaly tanci v různých jeho podobách. 

Základní umělecká škola také pamatuje na samot-
ného Františka Xavera Richtera, kterého nese ve svém 
názvu, a u kterého si v letošním roce připomínáme výročí 
narození i úmrtí (1709-1789). Ve spolupráci s Městskou 
knihovnou, Vlastivědným kroužkem a MKS škola pořádá 

o Richterovi přednášku s Mgr. Janou Spáčilovou, Ph.D.  
z katedry muzikologie Univerzity Palackého, a to 28. břez-
na v 17:00 ve studovně Městské knihovny. Dr. Spáčilová 
je také spoluautorkou publikace Kateřiny Juráškové Opera 
na holešovském zámku v době F.  A. Rottala, která bude 
v březnu vydána v Knihovničce Holešovska a slavnostně 
pokřtěna v zámecké salaterreně 30. března. Zde se opět 
předvede nový soubor pedagogů ZUŠ F. X. Richter Consort 
se sólistkou Terezou Vondrákovou na barokní flétny.

Petr Jurášek, Jana Lochmanová

Poděkování 

Paní Odstrčilová s novou knihovnicí Veronikou Cholastovou a její maminkou Lenkou Cholastovou, se starostou 
a zastupiteli obce Žeranovice a zástupkyní Městské knihovny Holešov Miroslavou Barotovou.

Zaplněný Kino Club odměnil dlouhým potleskem besedu Miloslava Růžičky a Tomáše Šindlera o jejich cestě na Celebes 
pořádanou Klubem českých turistů Holešov a MKS Holešov dne 28. 11. 2018. Na snímku jsou oba aktéři besedy se svými 
přáteli, kteří je doprovázeli na jejich cestě.  

Zajímavá beseda o cestě na Celebes
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Společnost BM plus slaví čtvrtstoletí 
Dne 31. 1. 1994 byla do obchodního rejstříku v Brně 

zapsána firma BM plus, spol. s r.o., kterou založili pánové 
Josef Šimek, Ing. Jiří Bozděch a Zdeněk Matela.

Oba prvně jmenovaní pánové společnost brzy 
opouští, pan Šimek koncem roku 1995 a pan Bozděch  
v polovině roku následujícího.

Od tohoto data až do srpna roku 2011 je jediným 
společníkem a majitelem pan Zdeněk Matela.

V roce 2011 se majetkové poměry mění, společníky 
s 10% účastí se stávají paní Věra Matelová, slečna Hana 
Matelová a pan Michal Matela. Tato majetková struktura 
zůstala zachována dodnes, jedná se tedy plně o rodin-
nou společnost.

Firma prošla vývojem od maličké obchodní společ-
nosti s obratem 5 mil. Kč se 3 zaměstnanci až po středně 
velkou obchodně výrobní společnost s ročním obratem 
200 mil. Kč a 50 zaměstnanci.

Portfolio našich produktů se postupně zúžilo, pů-
vodně jsme distribuovali vedle tradiční papírové hygieny 
i balící papíry, krabice na pizzu, zákusky, papírové tácky, 
ochranné hrany, PE folie, pytle a další drobný sortiment.

Nyní se specializujeme pouze na papírovou hygi-
enu, kterou z části vyrábíme a z části nakupujeme jako 
výhradní distributor pro český a slovenský trh.

Jelikož se papír potřebný pro výrobu našich produk-
tů u nás nevyrábí, jsme ho nuceni v podobě mateřských 
rolí o šířce 24-80 cm vozit ze zahraničí. Našimi partnery 
jsou výrobci především z Itálie, ale také např. z Rumun-
ska, Maďarska nebo Polska a dalších zemí. 

Naše produkty, a to zejména papírové průmyslové 
role a ručníky, skládané ručníky a kapesníčky a také pro-
stírací ubrousky vyrábíme na 7 výrobních linkách ve 2-3 
směnném provozu.

S těmito produkty zásobujeme velkoobchodní  
a distributorský trh v českých zemích, Slovensku a nej-
bližších státech střední Evropy. Veškeré produkty jsme 
schopni vyrobit na zakázku, s vlastním obalem, etike-
tou, u ubrousků s vlastním logem.

Našimi zákazníky jsou společnosti z oblasti gastro-
nomie, úklidu, distributoři potravin, drogerie a kancelář-
ských potřeb.

Mezi nejvýznamnějšími spolupracujícími společ-
nostmi jsou Papera, Lyreco, Büroprofi, MB Swing, CBA 
Nuget, Inex, JIP a mnoho dalších.

Do dnešní podoby nedostali naši společnost pouze 
majitelé a přední manažeři, ale i ostatní bývalí a součas-
ní kolegové, kterým patří můj dík a obdiv za jejich obě-
tavou a tvrdou práci.

Při dnešní obrovské globální konkurenci záleží sku-
tečně na každém malém kolečku, které správně do celé-
ho soukolí zapadá a vytvoří tím kompaktní celek.

Při projevech díků nemůžeme zapomenout také na 
naše úzce spolupracující firmy v oblasti dopravy, údržby 
strojů a areálu, IT specialisty a spoustu dalších, bez kte-
rých bychom nemohli existovat.

Poděkování patří rovněž představitelům a úřední-
kům našeho krásného města Holešov, kteří nám svým 
vstřícným přístupem usnadňují naše podnikání v čím 
dál složitější spleti zákonů a nařízení.

Firma si však neprožila jen růst a dobré časy, tvrdě 
jsme si museli jít za svým cílem.
Připomenu proto pár milníků:
1994 založení
1995 přestěhování firmy do prostor VO Luka v Grohově 

ulici
1999 nákup části areálu a nemovitosti od Moravského 

cukerního sdružení ve Všetulích 
2000 oprava nemovitosti, stěhování firmy do nových 

prostor
2001 zahájení výroby toaletního papíru a řezání balí-

cích papírů

2004 nákup technologie na výrobu skládaných ZZ ruč-
níků

2006 totální požár skladově výrobní haly
2007 nákup nemovitostí a pozemků od společnosti 

Navos ve Všetulích / ADM budova, skladová
 oblouková hala a malá výrobní hala
2007 zahájení rekonstrukce celého areálu
2008 dokončení oprav nemovitostí v areálu, zahájení 

výroby papírových hran v hale H2
2009 výstavba nové skladové haly S2
2010 zahájení výroby ubrousků

2011 výstavba nové výrobní haly H1 a garáží, prodej 
technologie na výrobu papírových hran

2012  registrace ochranné známky a loga Primasoft 
 ve 33 zemích Evropy
2012 zakoupení a instalace linky na výrobu průmyslo-

vých papírových rolí
2013 propad hospodářského výsledku vlivem nákupu 

nové investice
2014 zakoupení 2 linek na výrobu ubrousků
2016 zakoupení dalších 2 linek na výrobu ubrousků, 

zahájení výstavby haly H3
2017 nákup a spuštění nové technologie na výrobu 

skládaných ručníků ZZ a fascial tissue ubrousků

Při našem podnikání nesmíme zapomínat také  
na potřeby našich blízkých.

Podporujeme místní sportovní kluby, spolky hasičů, 
ale třeba také dětské domovy, vesničku SOS a řadu dal-
ších malých sportovně společenských akcí.

A co plánujeme do budoucnosti?
Společnost se nachází ve velmi dobré kondici, a pro-

to hodláme v následujících 3-4 letech investovat nejen 
do skladového zázemí, ale také do nových technologií.

Jsme si vědomi, že pokud chceme udržet tempo  
a zachytit současný trend, musíme se ubírat cestou ro-
botizace a zvyšování výkonů při maximálním využití 
strojního zařízení.

Zdeněk Matela, jednatel BM plus, spol. s r.o. Holešov

INZERCE
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Vaříme nápaditě a zdravě v 3. ZŠ Holešov
Rok se s rokem sešel a v naší školní kuchyni se ve 

středu 9. ledna 2019 opět objevila vydatná pomoc. Pro 
svou letošní návštěvu si pan Zbyněk Diatka, kuchař a pro-
motér firmy Podravka – Lagris, připravil společně s naši-
mi kuchařkami zajímavou nabídku. Mohli jsme ochutnat 
polévku s kuskusem a zeleninou, krůtí maso a la bažant 
s celozrnným knedlíkem a zelím z červené řepy nebo 

Sportovní odpoledne pro předškoláky 
v 3. ZŠ Holešov

Ve čtvrtek 17. ledna proběhlo sportovní odpoledne pro předškoláky. V bazénu jsme 
připravili ukázkovou hodinu plavání, na které se předškoláci i jejich rodiče mohli sezná-
mit s prostředím našeho školního bazénu a také zjistit, na co se mohou v první třídě těšit.  
V tělocvičně pak na předškoláky čekala opičí dráha, házení míčkem, malá lekce florbalu  
i společné hraní s padákem. Předškoláci předvedli, jak jsou sportovně zdatní a za svoje vý-
kony po zásluze obdrželi na závěr odpoledne sladkou medaili.

smetanovou tarhoňu na žampionech s kuřecím masem. 
Pomyslnou třešničkou na dortu byl výborný jáhlový de-
zert s jablky, ořechy a medem. Zajímavé menu nám nejen 
chutnalo, ale také nás inspirovalo. Recepty ke stažení na-
jdete na webové stránce naší školy. Už dnes se těšíme na 
příští nápady pana šéfkuchaře Diatky a pracovnic školní 
kuchyně, kterým za jejich práci patří velké uznání.
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Na 1. Základní škole Holešov se zaměřujeme čím dál 
častěji na výuku, kdy se žáci samostatně učí, objevují, po-
znávají okolní svět a jeho fungování, experimentují. Jed-
nou z těchto „staronových“ metod je badatelsky oriento-
vaná výuka. Odlévání bobřích stop v přírodě, pozorování 
obojživelníků v lesní tůni, výroba jednoduchých meteo-
rologických přístrojů – to všechno mohou žáci na vlastní 
kůži vyzkoušet v Centru ekologických aktivit Sluňákov u 
Olomouce, kam každým rokem míří některé třídy z 1. ZŠ 
Holešov, aby si vyzkoušely badatelskou výuku v praxi. 

S badatelskou formou výuky se na naší škole žáci 
seznamují od nejnižších tříd. Před Vánocemi jsme začali 
realizovat jednoduché pokusy s běžnými látkami jako 
soda, tekuté mýdlo, ocet a podobně. V novém roce s nimi 
pokračujeme v rámci školní družiny. 

Na 1. stupni školy nám v oblasti podpory zájmu  
o přírodní vědy velmi pomáhají pomůcky Montessori, 
které jsme získali díky zapojení do projektu Přes mosty. 
Školní žákovská knihovnička získala přes 20 titulů knih, 
kde žáci nahlédnutím pod odklápěcí okénko zjistí po-

Hodiny „s Aminou“ v 1. ZŠ
Byli jste někdy v Nigérii? My sice ne, ale přesto nám tato země není 

zcela neznámá. Nemá na tom zásluhu ani internet, ani televize, ba ani 
naše vlastní cestovatelské zážitky. Svůj podíl na tom má naše Amina. 
Tedy přesněji Amina Akoredela, naše lektorka v hodinách anglického 
jazyka. Jde o rodilou mluvčí, která spolupracuje s holešovskými ško-
lami.

A určitě se ptáte, co dalšího nám kromě zeměpisných poznatků 
přináší její přítomnost v hodinách. Nechme raději promluvit naše žáky:

„Hodiny s Aminou se mi líbí, protože se učíme porozumět rodilé-
mu mluvčímu a vidíme, jak se angličtinu můžeme naučit i my.“

„Říká nám různé zajímavosti ohledně jejího života a měst, která 
navštívila. Zvykáme si na anglický přízvuk a plynulost řeči.“

„Na hodinách s Aminou se mi líbí, že jsem se dozvěděla i něco no-
vého o cizí kultuře. Celkem se nám zlepšuje angličtina a učíme se také 
nová slovíčka.“

Domníváme se, že hodnocení žáků jsou dostatečně výmluvná  
a jejich názory jsou snad překvapivě shodné i s naším cílem – ve škole 
se učíme pro život.

vyučující anglického jazyka na 1. ZŠ Holešov

Badatelská výuka má mnoho výhod
drobnosti například o tom, jak věci fungu-
jí, co se děje v podzemí a pod vodou, od-
kud pochází jídlo a mnohé další. V těchto 
knížkách mohou listovat během přestávek 
nebo si je půjčují do výuky.

Žáci 2. stupně se s pokusy setkají pře-
devším v nově chystaném projektu Rozvoj 
kreativity v oblasti přírodních věd a dále 
na pravidelných týdenních soustředěních 
tříd s rozšířenou výukou matematiky  
a přírodovědných předmětů. Ani oni nejsou 
ošizeni o pomůcky Montessori. Obdrželi 
jsme přes 40 názorných pomůcek do ma-
tematiky, českého jazyka nebo rodinné  
či občanské výchovy. A tak si hrajeme spole-
čenské hry a karty, jimiž rozvíjíme fantazii, 
mluvní projev a slovní zásobu (hra DIXIT) 
nebo empatii a kooperaci (hra EMPATIA).

Jarmila Růžičková

Lyžařský a snowboardový kurz 1. ZŠ
Nejoblíbenější akcí na 2. stupni je podle našich star-

ších spolužáků „lyžák“. Letos jsme se o tom přesvědčili na 
vlastní kůži. A opravdu to stálo za to! Naše sněhové rado-
vánky, a že sněhu bylo opravdu hodně, jsme si užívali od 
14. do 20. ledna v lyžařském areálu U Sachovy studánky 
v Beskydech. Bydleli jsme v hotelu Labyrint, kde jsme 
po namáhavém výcviku doplňovali energii výborným 
jídlem.

Učitelé, které jsme dosud znali jen ze školních lavic, 
se stali našimi instruktory. Na lyžích nás proháněli Petr 
Oral, Edda Smiřická, Pavla Obdržálková, Jana Dohnalová 
a Ivana Staňková, se snowboarďáky jezdil Radek Štěpán 
a zábavné chvíle jsme trávili s Janou Polaštíkovou a Jitkou 
Gregušovou. O naše zdraví se pečlivě staral Daniel Kurcik 
ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Týden jsme prožili nejen na svahu. Jedno odpoledne 
jsme využili ke stavění zvířecích soch ze sněhu, bílého 
materiálu bylo všude plno. Odpoledne nás čekaly před-
nášky o výbavě sportovce v zimě, o historii a technice 
lyžování i snowboardování, o horské službě. Večery nám 
zpříjemnily zábavné hry, velmi oblíbené karaoke, karne-
val a závěrečná diskotéka. O tom, že jsme si zimní kurz 
skvěle užili, svědčí vzpomínky nás, sedmáků: 

„V pondělí jsem ani nevěděla, jak si obout lyže  
a v pátek jsem dokázala sjet kopec až od vrchu! Byl to 
skvělý týden, moc jsem si ho užila.“ Karolína Jurčová

„Na lyžích jsem stála poprvé v životě a docela jsem 
se to naučila. Takže lyžák za to stál. Doufám, že teď bude-
me s rodiči jezdit lyžovat.“ Lenka Doleželová

„Nejlepší zážitek byl, když jsem jezdil prašanem  
a propadal se do 1 a půl metru hlubokého sněhu.“ David 
Cholasta

„Svahy byly výborně upravené. Dalo se na nich pěk-
ně učit snowboardovat nebo lyžovat.“ Karolína Půčková

„Večer se konaly různé zajímavé prezentace, které se 
občas neobešly bez smíchu.“ Nela Boušková

„Jídlo – óóó! Nejlepší jídlo za celý můj 
život! Švédský stůl byl dokonalý, stejně 
jako karneval a karaoke .“ Lena Navrá-
tilová

„Ve středu po obědě jsme místo výuky na 
svahu šli stavět sochy ze sněhu.  Nejdřív ale bylo 
velké koulování. Stavěli jsme různá zvířata:  

fitness prase, lovící kočku, tučňáka, želvu a velrybu. Bylo 
to skvělé!“ Suzan Macurová

„Nejlepší bylo lyžování v prašanu, ale i na sjezdovce 
to bylo super. Moc jsem si to užila.“ Adéla Jonáková

„Někdy jsme zapadli i půl metru do prašanu. A to 
nebylo to nejhorší. Horší bylo se odtud dostat. Ale za 
ten zážitek to stálo.“ Martin Mareček

„Lyžák byl super. Nejvíc mě bavilo lyžování, což jsem 
na začátku vůbec neuměl, ale na konci jsem lyžoval úpl-
ně v pohodě.“ Lukáš Chaloupek

„Mně se nejvíce líbilo večerní lyžování. Myslím, že 
kurz si užili i nováčci, kteří stáli na lyžích poprvé, protože 

poslední den většina z nich jezdila i na velké sjezdovce.“ 
Tomáš Kurcik

„Na lyžáku jsem se něco přiučil, v prašanu jsem pár-
krát spadl a málem ztratil lyže.“ Adam Závrbský

„Když jsem poprvé stoupl na lyže, tak jsem se ještě 
bál, ale nakonec jsem jezdil na velké sjezdovce.“ Patrik 
Nekarda

„Na začátku jsem byl na nejmenším svahu, ale po-
tom jsem se dokopal až na ten největší. Nakonec jsme jeli 
i zábavný slalom.“ Petr Houdek



16 | holešovsko www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Lyžařský kurz 2. Základní školy v Orlických horách
A je tady leden! Námi očekávaný měsíc, kdy vyrá-

žíme na lyžařský kurz. Ve škole jsme to v pátek „zabalili“  
a čekalo nás balení. Lyže, přilbu, boty… hlavně nic neza-
pomenout! V neděli u autobusu jsme „zatlačili“ slzu v oku, 
zamávali svým rodičům a tradá, vyrazili jsme do Orlických 
hor směr Čenkovice. 

Obavy z toho, že nebude sníh, nás rázem přešly. Čím 
více jsme se blížili k Čenkovicím, tím více jsme se ocitali 
v zimní krajině zasněžených kopců a strání. Byli jsme plni 
očekávání, jeli jsme totiž na pro nás neznámé místo. 

Rekreační zařízení Atlas nám nabídlo ubytování sice 
skromnější, ale čisté. Vstřícný byl i pan vedoucí a ostatní za-
městnanci Atlasu. Pobyt na horách si ale přece jedeme užívat 
na kopcích, ne na pokojích. Už jsme se nemohli dočkat sjez-
dovek, které budeme moci využívat. Po rozdělení na zdatné  
i méně zdatné lyžaře jsme měli jasno v tom, do kterého druž-
stva patříme, a na které straně areálu budeme lyžovat. 

Skiresort Buková hora nám nabídl neskutečné množ-
ství sjezdových tratí, na kterých jsme mohli předvést své 
lyžařské umění. Manšestr na sjezdovkách, třpytivá pavuči-

na na stromech a slunce. Co víc si přát! Mráz nám ošlehal 
tváře načerveno. Na svahu jsme si užívali každé minuty. 
Zdokonalovali jsme techniku, dokonce jsme si i hráli. Nej-
větší pokroky jsme zaznamenali u začátečníků, kteří po 
čtyřech dnech byli schopni sjet modrou sjezdovku. Páni, 
těm to ale jezdí! Tak vás vítáme mezi nás lyžaře.

Po lyžování jsme se přesunuli do jídelny, kde nám 
páni kuchaři přichystali typická česká jídla, velmi chutná. 
A protože na horách vyhládne, měli jsme možnost si při-
dat. Někteří z nás toho hojně využívali. 

K dispozici jsme měli společenskou místnost s pin-
gpongovým stolem, kde se konal nejeden turnaj. Někteří 
z nás zasedli ke společenským hrám, jiní si jen tak povídali 
a užívali si přítomnost svých kamarádů. Byli jsme všichni 
příjemně unaveni a spokojeni. Kurz jsme zakončili poutavou 
přednáškou člena místní Horské služby pana Jiřího Špačka. 

Zima je krásná, obzvláště na horách si jí můžeme 
užít nejvíce. Sníh, mráz, lyžování. Škoda, že nám lyžák tak 
rychle uběhl a my se zase musíme vrátit do školních lavic. 
Ale co! Rok se s rokem sejde a my se aspoň máme na co 
těšit. Za rok opět v Čenkovicích na lyžáku, ahoj !

2. Základní škola Holešov

Třída s rozšířenou výukou v 2. Základní škole Holešov 
Jak vznikl nápad tuto třídu zřídit, co dětem na-

bídne, jak rodiče poznají, že je třída pro jejich dítě 
vhodná?

V současné době rodiče stále více hledají pro svoje děti 
různé alternativy vzdělání, proto vznikají školy soukromé, 
kde však školné dosahuje vysokých částek. Nejsem přízniv-
kyní experimentů ve školství, mám ráda, když věci mají řád 
a nejsou přespříliš rozvolněné. Proto mě velmi zaujal kon-
cept třídy s rozšířenou výukou některých předmětů již od 
prvního ročníku, kde se snoubí řád s nadstandardem. Oslo-
vila jsem tedy "Svět vzdělání" - spolek, který tento projekt 
zaštiťuje, jehož ředitelem je Ing. Tomáš Blumenstein, před-
seda Mensy. Třídy s tímto zaměřením fungují již několik let 
a je o ně ze strany rodičů stále větší zájem. Naše rozhodnutí 
ke zřízení této třídy jsme zvažovali od loňského jara. Koneč-
né rozhodnutí padlo po osobních  návštěvách několika škol, 
kde tento koncept výuky skvěle funguje, rodiče jsou spoko-
jení, žádají si další třídy s tímto zaměřením...Tak spolupráce 
se Světem vzdělání byla nastartována.

Prvňáčkům tedy nabízíme doplnění standardního stu-
dijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá 
přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu, děti 
se už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své 
logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hej-
ného metodou. Nutno zdůraznit, že zamýšlíme otevřít dvě 
první třídy, jednu klasickou a jednu právě s rozšířenou vý-
ukou. Přihlásit se mohou i rodiče z okolních blízkých měst, 
protože není výjimkou, že někteří rodiče vozí svoje děti do 
těchto tříd i z větších vzdáleností. Rodiče se také mohou 
informovat osobně či telefonicky dle kontaktů na našich 
webových stránkách nebo Fcb.

Jaký zatím evidujete zájem o zápis do této třídy, 
máte už nějaké ohlasy, ptají se rodiče?

Kampaň na Kroměřížsku je zatím v plenkách, ale "prv-
ní vlaštovky" už jsou zapsané. Je to otázka přístupu rodičů  

k opravdu nadstandardní formě vzdělání, která je osvědče-
ná na mnoha školách. Věříme, že rodiče, kterým záleží na 
dobrém startu jejich dětí, na tuto výzvu uslyší.

Jak probíhá Vaše školní aktivita Šikovný před-
školák?

Šikovného předškoláka organizujeme čtvrtým rokem, 
tento způsob "přípravky" na školu se nám velmi osvědčil. 
Děti se nenásilnou formou seznámí se školním prostředím, 
paní učitelkou i kamarády, s kterými se v příštím školním 
roce budou setkávat v jedné třídě, ale také se zapojí do 
činností, kde si procvičí grafomotoriku, matematické před-
stavy, polytechnické dovednosti. Lekcím bývají přítomni 
rodiče, aby i oni nahlédli pod pokličku práce paní učitelky, 

která bude jejich děti učit, aby se s ní seznámili. V poslední 
lekci Předškoláka pak zůstávají děti s paní učitelkou samy  
a rodiče mají možnost setkat se s vedením školy a ptát se na 
věci, které je zajímají.

Můžete na tomto přípravném setkání třeba od-
halit, že dítě je pro školu nezralé, případně že musí 
na něčem ještě hodně zapracovat?

Samozřejmě, mnohé se odkryje a paní učitelka ráda 
poradí, co by bylo ještě třeba zlepšit, na jaké oblasti vývoje 
dítěte se zaměřit. Velmi záleží i na tom, jaká doporučení 
dají rodičům paní učitelky mateřských škol, protože ty  
s dětmi dennodenně usilovně pracují a připravují je na 
vstup do základní školy velmi zodpovědně.

Nízkoprahový klub Coolna zve kluky a holky ve věku 6 až 18 let na jarní prázdniny. Čeká vás bohatý program v klubovně, 
ale i venku. Na co se můžete těšit? Na spoustu her, vyrábění, vaření nebo procházku. Více info. na plakátku a našem face-
booku – Nízkoprahový klub Coolna.
Sídlíme na Školní ulici v bývalém SVČ Duha. Otevřeno bude od pondělí do pátku v čase od 10:30 do 15:30 hodin. Naše 
služba je bezplatná a nepotřebujeme žádné přihlášky. Stačí pouze přijít. Těšíme se na vás!
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Kulturní servis
KONCERTY
MUSICA Holešov  „Ej, lásko, lásko“, 24. března, v 18,00 hod. zámek Holešov

VÝSTAVY
Rybníky na Blatensku, 10. ledna - 31. března, Městská knihovna 
Děti slaví sto let republiky, 12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku 

PŘEDNÁŠKY
Věčný hlahol moravské země, 12. březena, 17,00 hod., Městská knihovna
Trénování paměti a mozkový jogging, 14. března, 17.00 hod. - Městská knihovna
FRANTIŠEK XAVER RICHTER, 28. března, v 17. 00 hod. - Městská knihovna 

AKCE PRO DĚTI
Pro prvňáčka je to hračka, 21. března 2019 - 17.00 hod. - Městská knihovna
Zábavné soutěžní odpoledne pro žáky 1. tříd
Noc s Andersenem, 29. - 30. března, 18.00 - 8.00 hod., Městská knihovna 

KINO
Příšerákovi,  promítání pro děti, vstupné 50,-Kč 
Po čem muži touží, 29. března, v 18.00 hodin, kino klub Kina Svět

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
MUSICA Holešov „Rapsódie v modrém“, 11. dubna, v 19,00 hod., /čtvrtek/
Tchýně na zabití, 2. dubna, v 19.00 hodin, Kino Svět Holešov
Oldies disco, 5. dubna, ve 20.00, hodin, zámek, New Drive Club
Den pro zdraví, 13. dubna, /sobota – 9,00 – 13,00 hod./, 3. ZŠ
Charitativní běh pro zdraví, 13. dubna, od 13,00 hod., náměstí Dr. E. Beneše
Zahájení sezony na zámku Holešov, 13. dubna, zámek Holešov
Slavnostní večer k 50. výročí Sorry klubu, 26. dubna, Kino Svět Holešo,
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Na „Trpasličím bále“ v SVČ TYMY nechyběla 
ani Sněhurka s princem 

Holešov - SVČ – TYMY v letošním roce uspořádalo 
již pátý ročník lyžařského kurzu ve spolupráci s lyžařskou 
školou Eskimák, který probíhal od 21. do 25. ledna ve Ski 
areálu Troják a byl určen především pro menší děti z ma-
teřských škol a prvního stupně škol základních. Celkem 
se zúčastnilo 52 dětí z Holešova, Bystřice pod Hostýnem 
a okolí. Po pětidenní intenzivní výuce na konci týdne ly-
žovali nebo jezdili na snowboardu i ti, co v pondělí na 
svahu stáli poprvé. O lyžařském a snowboardovém umě-
ní svých dětí se také mohli přesvědčit v pátek na Trojáku 
rodiče, kteří přijeli své děti povzbudit při „závodech“  
na sjezdovce.

Chtěla bych poděkovat všem dětem za výbornou 
atmosféru a plnění všech úkolů. Kromě lyžování a jízdy 
na snowboardu se děti naučily také spoustu dalších dů-

Na sjezdovce na Trojáku se lyžovalo i zpívalo
ležitých věcí – např. jak se bezpečně chovat na sjezdov-
ce, a také se naučily spoustu písniček, kterými si krátily 
čas v autobuse. Děkujeme instruktorům lyžařské školy 
Eskimák za vzorné vedení celého kurzu. Poděkování 
si zaslouží také pan Jakub Juračka a ostatní pracovní-
ci Skia reálu Troják za vytvoření výborných podmínek  
a zázemí celého kurzu. Děkuji také rodičům a vedení  
1. a 3. Základní školy za spolupráci při organizaci tohoto 
kurzu. Děkujeme také dopravní společnosti Medwilton 
a Bohemia za zajištění bezpečné přepravy dětí na Troják 
a zpět domů.

Těšíme se na další společné zážitky.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Středisko volného času TYMY v Holešově se posled-
ní lednovou sobotu otřásalo v základech. V pestrobarev-
ně nazdobené tělocvičně dováděli trpaslíci, princezny, 
princové, rytíři, loupežníci, čarodějky, kouzelníci, víly, 
piráti, indiáni, berušky, broučci i další roztomilé po-
hádkové postavičky. Tentokrát hráli na maškarním bále  
v TYMY prim trpaslíci, Sněhurka a princ. Tyto hlavní 
postavičky dětského karnevalu, který se letos uskuteč-
nil pod názvem „Trpasličí rej“ zahájily karneval v TYMY.  
Kromě tancování si děti i dospělí užili spoustu soutěží  
a her.Program doplnil také klaun Brdík, který dětem vy-
kouzlil krásné duhové bubliny. V rámci karnevalu vystou-
pily zájmové kroužky Baby dance mladší i starší se svými 
choreografiemi – Sněhurka a hodně trpaslíků a Mimoni. 
Nechyběla také malá  a velká tombola a hrací koutek pro 
nejmenší děti.

Všechny masky si odnesly z karnevalu krásné me-
daile a spoustu pěkných zážitků.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům TYMY  
a všem dobrovolníkům za velkou pomoc při přípravě 
karnevalu, děkujeme také všem vystupujícím a také 
sponzorům za jejich příspěvky do tomboly.

Doufáme, že všichni z dětského karnevalu odcházeli 
spokojeni a příjemně naladěni a že se za rok opět uvidíme!

Mgr. Jarmila Vaclachová

TYMY - plán akcí
19. 2. Beseda s pracovníky ZOO Lešná 
20. 2. Háčkování s Pavlínou 
21. 2. Anglický čaj o páté - setkání s dobrovolníky 
ERASMUS+ 
21. 2. Beseda s vedením města – aneb Mladí a město 
24. 2. Šmoulí karneval na ledě – 14:30 hod, zá-
mecké kluziště
25. 2. – 1. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY – pondělí 
až pátek od 9:00 do 16:00 hodin 
25. 2. – 1. 3. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU – pobyt pro 
děti spojený s lyžováním
3. 3. Zahájení Taneční polepšovny pro dospělé 
– od 18 hodin
7. 3. Svátek poezie – regionální recitační soutěž 
pro děti ZŠ
9. 3. Finálový večer Holešovský talent 2019 
10. 3. MISS POUPĚ -  pro dívky od 4 do 7 let, 
MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let 
15. -16. 3. Noční deskohraní 
16. 3. SEDMIKVÍTEK vyhlášení republikového finále 
rukodělné a výtvarné soutěže
17. 3. Zdravé vaření s Martinou 
20. 3. Háčkování s Pavlínou 
21. 3. Hodina ve tmě – beseda o životě se zrako-
vým postižením s týmem lektorů s možností 
zvyzkoušet různé pomůcky pro nevidomé
24. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, spo-
lečná vycházka s lesákem panem Macůrkem, přes 
Žopy do Přílep k myslivecké chatě
25. – 29. 3. Španělský týden 
25. - 29. 3. Srdíčkové dny - charitativní sbírka 
29. – 30. 3. Noc s Andersenem 
31. 3. Florbalový turnaj 
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 
ČASOPIS 2019 
– své časopisy zasílejte do 28. 2. 2019 

www.holesov.cz
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Pionýři z Holešova byli Ledovou Prahou opět nadšení
Letošní celostátní akce Ledová Praha se uskutečnila 

v termínu 1. 2. – 3. 2. 2019. Již tradičně se na tuto akci 
sjely děti z celé České republiky, z různých pionýrských 
skupin, domů dětí a škol. Na této akci jsme nechyběli ani 
my, členové PS M. Očadlíka Holešov. V Praze jsme pro-
žili opět prodloužený víkend plný zajímavých setkání, 
návštěv muzeí a výstav. V pátek jsme měli mimořádný 
zážitek – zúčastnili jsme se rozloučení s národním uměl-
cem Luďkem Munzarem, které se konalo v Národním 
divadle. Pro mnohé z nás to byla první návštěva tohoto 
nádherného divadla, o kterém jsme se zatím pouze učili 
ve škole. Odpolední program byl také velmi zajímavý, 
navštívili jsme Českou televizi na Kavčích horách.

Tady jsme se dozvěděli o tom, jak se natáčí Zprávič-
ky a setkali jsme se zde také s moderátorem Jakubem. 
Měli jsme možnost sledovat moderování Dana Stacha 
v ČT 24. Setkali jsme se také se známou moderátorkou 
Světlanou Witowskou. Poté jsme se přesunuli na výstavu 
Stardance. Návštěva ČT byla pro nás také velmi zajíma-
vá a odnesli jsme si spoustu krásných zážitků. Sobotní 
program jsme zahájili výjezdem lanovkou na Petřín. 
Poté jsme se vydali do centra Prahy, abychom navštívili 
novou budovu Národního muzea, kde jsme strávili celé 

odpoledne. Velmi nás zaujala expozice Keltové a Archa 
Noemova.

Sobotní večer jsme strávili v Kongresovém centru 
na již dvaadvacátém koncertu Děti dětem. Koncert se 
nám opět velmi líbil, vystoupily v něm různé soubo-
ry a jednotlivci, kteří byli úspěšní v rámci pionýrského 
Sedmikvítku. K naší radosti v programu vystoupili naši 
mladí tanečníci z Holešova, z kroužku Happydance  
a Sundance, kteří sklidili velký potlesk. Letošní koncert 
byl pro nás významný v tom, že jsme na podiu vystoupili 
také my, společně ještě s několika oddíly a na závěr jsme 
společně zpívali táborové písně. Byl to úžasný pocit, 
když jsme rozezpívali celý sál!

S krásnými pocity jsme se vraceli večer na naše uby-
tování v Praze 6.

V neděli jsme se ráno museli co nejdříve sbalit  
a naložit věci do autobusu. Když jsme vyrazili ven, tak 
jsme byli velmi překvapeni z krásné sněhové nadílky. 
Celá Praha byla zakrytá vysokou vrstvou sněhu. Byl to 
pro nás nezvyklý pohled. Tato pěkná zimní idylka vydr-
žela pouze pár hodin. Tato sněhová kalamita způsobila  
v Praze také mnoho nepříjemností v dopravě. Proto jsme 
se raději přesouvali pouze metrem. Někteří z nás se ješ-

tě vypravili na projížďku po 
Vltavě tzv. „Pražskými Be-
nátkami“.

Z Prahy jsme odjížděli všichni velmi spokojeni a plni 
nových zážitků. Ledová Praha 2019 se opět velmi vyda-
řila. Děkujeme všem organizátorům za jejich přípravu  
a našim vedoucím děkujeme za pevné nervy s námi.  
Již teď se těšíme na „Ledovku“ 2020.

Členové PS M. Očadlíka, Holešov

V SVČ TYMY se konal tradiční ples alias Sousedská již po šestnácté
V pátek 18. ledna se ve společenské hale SVČ TYMY 

ve Všetulích uskutečnil již po šestnácté tradiční Ples 
TYMY aneb Sousedská. Při vstupu do sálu obdržely 
dámy na přivítanou květinu. Po úvodním hudebním blo-
ku skupiny Quanto vystoupily dívky z tanečního kroužku 
Sundance, které všechny přítomné potěšily svou novou 
choreografií Wonder Woman. Nechyběly také ukázky 
standardních a latinskoamerických tanců v podání Ji-
řího Přikryla s Alicí Krejčířovou. Mladí tanečníci sklidili 
zasloužený potlesk. 

Očekávaným vystoupením bylo tradičně kouzelnic-
ké číslo, svými triky a kouzly potěšil a pobavil všechny 

přítomné Radek Šimčík, alias Mág Radek. Po celý večer 
k tanci i poslechu hrála již osvědčená hudební skupina 
Quanto, dvojce Petra a Libor vytvořili skvělou náladu  
a výbornou atmosféru, za což jim patří velký dík. Děkuji 
také všem sousedům a ostatním návštěvníkům našeho 
plesu. Velké poděkování si zaslouží všichni sponzoři  
a pracovníci i dobrovolníci, kteří tuto akci připravili  
a organizačně zabezpečili. Mám velkou radost, že všich-
ni návštěvníci plesu odcházeli spokojeni a již teď se spo-
lečně těšíme na příští, již sedmnáctý ročník!

Mgr. Jamila Vaclachová
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Gymnázium startuje další mezinárodní projekt
Na konci ledna vyjel tříčlenný mini tým učitelů ho-

lešovského gymnázia do finského města Hämeenlinna, 
kde se konalo první setkání partnerských škol v rámci 
projektu „EDINN - Educate to innovate“, který je spolufi-
nancován z programu Evropské unie Erasmus+. 

Vzdělávací sdružení Tavastia, které se skládá z ně-
kolika středních všeobecných škol a středních odborných 
škol, se na dva roky stalo partnerskou školou našeho 
gymnázia, stejně jako střední školy více či méně blízké 
zaměřením v rumunském městě Targoviste, v portugal-
ském Castro Verde a v italské Citta di Castello.  

Finští kolegové pro všechny připravili bohatý, mra-
zuvzdorný program. Všech sedmnáct účastníků setkání 
se seznámilo s tím, jak uvést do praxe mezioborové 
učení v rámci přírodních věd, technologií, matematiky  
a v neposlední řadě umění. Pod moderní zkratkou 
STEAM, zahrnující výše uvedené obory, se skrývá pro-
jekt, který chce studium přiblížit praxi, výzkumům  
a inovacím. Cílem je zvýšit zájem chlapců i dívek o tyto 
obory a důrazem na zkušenost a praxi přesáhnout hra-
nice školních tříd. 

Přítomní učitelé měli sami příležitost ve vyme-
zeném čase navrhnout několik učebních plánů, které 
propojovaly více předmětů najednou a rozvíjely tak 
komunikaci napříč obory. Tyto plány učitelé využijí ve 
vyučování na svých školách a s partnerskými školami je 
následně vyhodnotí. Velmi obohacující samozřejmě byla 
práce v mezinárodním prostředí, kdy dorozumívacím ja-

zykem je převážně angličtina - ale především pracujete  
s lidmi z jiných kultur a s jiným oborovým zázemím.  

Nutností pro účastníky bylo prodiskutovat systémy 
a plány školského vzdělávání ve svých zemích. Každého, 
s ohledem na vlastní učitelskou zkušenost, zajímalo 
srovnání různých přístupů k hodnocení a známkování 
žáků, výběr povinných a nepovinných předmětů, stej-
ně jako například odlišná míra zodpovědnosti učitelů  
a žáků v rámci středoškolského vzdělávání.   

Dalším cílem setkání bylo sladit termíny projekto-
vých aktivit a naplánovat výjezdy žáků druhých ročníků 
a sexty holešovského gymnázia do partnerských zemí. 

Nejprve 5 vybraných žáků naší školy čeká cesta do portu-
galské školy ve městě Castro Verde v Portugalsku, která 
proběhne v posledním květnovém týdnu. Na podzim 
tohoto roku bude následovat návštěva italské střední 
školy, které se zúčastní další 4 studenti.

Cesta byla v neposlední řadě velkou inspirací, jak se 
připravit na týdenní závěrečnou akci s názvem FESTIVAL 
KREATIVITY, kterou bude holešovské gymnázium pro-
jekt v květnu 2020 uzavírat. Do Holešova se sjede přes 
dvě desítky účastníků. Dá se říct, že nás návštěva finské 
školy nejen velmi inspirovala, ale také uklidnila. Jsme si 
již teď jisti, že máme co nabídnout. Žáci, kteří přijedou,  
si vyzkouší množství praktických aktivit, kdy se teorie 
bude propojovat s praxí. 

Zároveň určitě hosty nechceme držet pouze za zdmi 
školní instituce, ale ukážeme jim, jak se zdejší děti mají 
možnost rozvíjet a poznávat vědu a svět ve svém volném 
čase. Věříme, že jak v rámci vlastních výjezdů, tak jako 
hostitelé, naši žáci i jejich rodiče ocení tuto pestrou me-
zinárodní zkušenost.

Za projektový tým Mgr. Kamila Tomášová, Gymnázi-
um Ladislava Jaroše Holešov

This project has been funded with support from the 
European Commission. The content reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the infor-
mation contained therein.

Farní ples 2019
V sobotu 26. ledna se v celém prvním poschodí 

zámku konal tradiční Farní ples. Opravdu příjemná  
a srdečná atmosféra začala už při vstupu do předsálí, kde 
všichni účastníci dostali barevnou papírovou květinu na 
šaty a připili si s děkanem a farářem P. J. Walczakem 
jeho vynikající slivovicí, která zvítězila na koštu pálenek.  
A potom se už jen tančilo za hudby dechové kapely Mo-
raváci, která se ve velkém sálu střídala s Holešovským 
komorním orchestrem Ivo Kurečky, který hrál krásné 
vídeňské valčíky. V balkonovém sále byla za světelných 
efektů provozována diskotéka a asi největší úspěch měla 
cimbálová muzika Včelaran v lipovém sále, ve kterém 
velká část plesajících tančila a zpívala (nejen) slovácké 

písničky. Ples příjemně moderoval klavírista komorní-
ho orchestru Lubor Horák a jako zpestření programu 
vystoupily holešovské mažoretky – Lentilky, ke kterým 
se při slavnostním pochodu připojil i děkan Walczak.  
A farnice se i letos spojily a napekly různé sladké koláčky 
a rohlíčky, které, rozložené na stolech, potěšily návštěv-
níky plesu.

KB
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Marek Vizner opanoval okresní přebory
Holešov - O každoroční tituly okresních pře-

borníků ve stolním tenisu se hrálo tentokrát v Hulíně  
1. a 2. prosince 2018. Místní oddíl SK Spartak připravil 
halu se šesti stoly, celkem se zapojilo 41 hráčů mládeže 
a 39 dospělých.

Nejlepší formu mezi muži prokázal Marek Vizner  
z Holešova, když na turnaji neprohrál ani jeden zápas.  
Ve finále dvouhry přehrál Vladana Nesvadbu z Bystřice 
pod Hostýnem, čtyřhru pak vyhrál Marek Vizner společ-
ně s Vítem Dvořákem.

Výzva příznivcům házené
S blížícím se výročím sta let házené v Holešově, které v letošním roce vzpomeneme, žádá oddíl házené TJ Holešov 

všechny své příznivce a širokou veřejnost, pokud mají písemné, fotografické či jiné materiály z historie tohoto sportu 
v Holešově, aby je zapůjčili k přípravě archivních dokumentů.  Kontaktovat pracovníky oddílu je možné na telefonním 
čísle : +420 573 324 301, nebo naskenované materiály zasílat na adresu: hazenaholesov1919@seznam.cz

Videa z historie oddílu si můžete prohlédnout na stránkách YouTube: „Házená Holešov - 1919“
Mgr. Libor Krejčí
Předseda oddílu

Velmi těsné bylo naopak finále mladších žákyň, 
Eliška Chvátalová z Holešova zdolala Nelu Štětinovou  
z Kroměříže. Ta si to vynahradila mezi nejmladšími žáky, 
ve finále porazila Ondru Sladkého z Holešova. Eliška 
Chvátalová poté vybojovala ještě třetí místo v kategorii 
mladších žáků.

TJ Holešov oddíl stolního tenisu tedy získal na pře-
borech jednotlivců soutěžní sezony 2018/2019 celkem 
tři zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. 
Okresních přeborů se zúčastnilo celkem 12 hráčů a hrá-
ček z TJ Holešov. Při této příležitosti zve oddíl všechny 
zájemce o stolní tenis do svých řad. Tréninky i mistrovská 
utkání probíhají v herně v Pivovarské ulici. Děti a mládež 
mají tréninky vždy v úterý od 16:30 do 18:00 a ve čtvrtek 
od 16:00 do 18:00. Trenérem je mimo jiných i právě dva-
krát zlatý okresní přeborník Marek Vizner.

Libor Liška, předseda oddílu stolního tenisu

Pozvánka na házenou
Házenkáři TJ SOGOS Holešov zvou své příznivce na utkání jarní části druhé ligy SM.

 23. 2. 2019 10:30 TJ SOGOS Holešov  - Sokol Luhačovice
 2. 3. 2019 14:00 Sokol Ostrava - TJ SOGOS Holešov  
 9. 3. 2019 18:00 TJ SOGOS Holešov  - KH Zbrojovka Vsetín
 17. 3. 2019 17:00 Lesana Zubří - TJ SOGOS Holešov  
 24. 3. 2019 18:00   TJ SOGOS Holešov  - TJ Fatra Slavia Napajedla
 30. 3. 2019 17:00  TJ SOGOS Holešov - TJ Rožnov pod Radhoštěm
 7. 4. 2019 16:00 SKP Frýdek Místek B - TJ SOGOS Holešov  
 27. 4. 2019 10:30   TJ SOGOS Holešov - SK Žeravice
 5. 5. 2019 14:30 SKH Polanka nad Odrou - TJ SOGOS Holešov  
 12. 5. 2019 18:00   TJ SOGOS Holešov  - MHK Karviná
 18. 5. 2019 15:00 Házená Uničov - TJ SOGOS Holešov  

Případné změny termínů domácích utkání budou zveřejněny prostřednictvím hlášení městského rozhlasu a v oddílové skříňce.  

Výzva členům oddílu 
házené TJ Holešov

TJ Holešov oddíl házené pořádá u příležitosti stého 
výročí házené v Holešově celodenní  sportovně-společen-
skou akci pod názvem „Házenkářské hry“, které se usku-
teční  dne 1. června 2019 na hřišti u Amerického parku.  
Na tuto akci je zvána široká holešovská veřejnost, která 
bude s přesným programem akce včas seznámena. Zváni 
jsou zároveň všichni bývalí členové oddílu - hráči, trenéři, 
funkcionáři a výbor se na tyto obrací s prosbou o jejich regis-
traci, aby jejich účast na akci mohla být patřičně zajištěna. 

Žádost o zaslání přihlášky k účasti na akci zasílejte na 
emailovou adresu: hazenaholesov1919@seznam.cz,  nebo 
na telefonní čísla:  +420 573 324 301 a +420 602 572 290

Cvičíme v novém
Poprvé po více než šesti měsících se 16. 1. 2019 sešel 

výbor a vedoucí jednotlivých oddílů T. J. Sokol Holešov na 
pravidelné schůzce v nově rekonstruované tělocvičně. 

Starostka poděkovala všem za vystěhování a znovu 
nastěhování nářadí a nábytku do tělocvičny, zejména 
však oddílům boxu, karate a volejbalu, bez jejichž siláků 
by stěhování bylo mnohem složitější.

Jak jsme už psali minule, byla vyměněna podlaha 
ve všech prostorách, která teď odpovídá nejmoder-
nějším požadavkům. Byla vyměněna okna, zateplená 
celá budova a všude vymalováno. Nyní je však nutno 

dodržovat přísná pravidla, zejména co se týče podlah – 
vstup pouze v sálové obuvi, nářadí nelze tahat, ale nosit, 
zkrátka chovat se všeobecně ohleduplně ke zrekonstru-
ovaným prostorám. Přestože je rekonstrukce uzavřená, 
nebylo zrekonstruováno vše, co se naplánovalo, protože 
došlo k nepředpokládaným výdajům, se kterými se ne-
počítalo, zejména v souvislosti s odpady.

Vzhledem k tomu jsou omezeny některé aktivi-
ty pořádané v tělocvičně, např. každoročně pořádaný 
karneval nebo společenský večer. Ostatní aktivity však 
zůstávají i nadále a už na první schůzi výboru nás s nimi 

starostka seznámila. Jako každoročně se budou konat 
závody ve sportovní gymnastice, je již připraven na  
8. března 2019 turnaj ve volejbale „Čtyřlístek“, na kte-
rý vás už teď zveme, a také se uskuteční i další aktivity  
v přírodě, jako je např. v květnu Výstup na Jehelník, 
pálení čarodějnic, atletická klání a spousta dalších.  
O přesných termínech vás budeme informovat jednak 
prostřednictvím Holešovska, jednak na naší nástěnce na 
budově Sokolského domu. Na všechny akce vás samo-
zřejmě srdečně zveme.

 Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov
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Starší žačky holešovské házené vybojovaly 
historicky první vítězství v 1. lize 

O víkendu 12. a 13. ledna se konalo druhé kolo Ligy 
ČR starších žaček. Nám los určil konání v Ostravě Porubě, 
hrálo se v sobotu a soupeři byli HC Zlín, HBC Strakonice, 
Házená Mělník a Sokol Poruba. Los velmi těžký už z toho 
pohledu, že tři ze čtyř našich soupeřů jsou RHC, tedy re-
gionální házenkářská centra, která mají profesionálně 
placené trenéry v klubu aktivně podporované Českým 
svazem házené. Mládeži do 15 let, tedy kategorii star-
ších žaček, se věnují na plný úvazek.

V prvním utkání byl naším soupeřem velmi silný 
Zlín. Utkání jsme nezačali špatně, nicméně s postupem 
času soupeř získával převahu a byl důraznější a přesnější 
při střelbě. V poločase byl stav 11:6, v druhé půli i přes 
prostřídání kádru nedošlo ke změně obrazu utkání. Zá-
pas skončil 24:16 ve prospěch Zlína. Střelecky naše druž-
stvo držela Míša, Natálka a Andry.

V druhém utkání nás čekalo zatím neporažené 
družstvo z prvního kola ligy HBC Strakonice. A jak se 
ukázalo, zůstalo neporažené i po turnaji v Porubě s bi-
lancí osm výher, nula proher. Soupeře se holky nezalekly  
a v prvním poločase předvedly výborný výkon. Ještě  
v 17. minutě první půle jsme drželi krok a prohrávali 
pouze o branku 8:7. Bohužel soupeř přidal do půle ještě 
dvě branky a poločas byl 10:7. Vstup do druhé půle se 
nám však vůbec nepovedl, děvčatům ze Strakonic vše 
vycházelo, nám pro změnu nic a za 10 minut druhé půle 
bylo rozhodnuto o výsledku. Pak už se zápas jen dohrá-
val. Konečný výsledek 12:19 však nebyl s odstupem času 
špatný. O naše branky se postaralo pět hráček Natálka, 
Míša, Vendy, Áďa a Barča Fuksová.

Ve třetím zápase se děvčata postavila proti papírově 
nejslabšímu týmu Házená Mělník. Soupeř se však hned 
na úvod ujal vedení 1:0, my jsme díky nepřesnostem 
dokázali odpovědět a vyrovnat až ve čtvrté minutě.  
Na starost si to vzaly „mladší žačky“ Lucka s Áďou, které 
se postaraly o obrat z 1:0 na 1:3. Pak se přidaly i naše 
další hráčky a i díky výbornému výkonu golmanky Anič-
ky z toho byla poločasová výhra 3:7. Oproti předchozímu 
zápasu se nám vstup do druhé půle vydařil, výhra 6:1,  

a tak v 7. minutě druhé půle svítilo na tabuli skóre 4:13. 
Zápas naše holky pak v klidu dohrály a zvítězily 10:20. 

Bylo z toho první vítězství v lize, gratulace holky! 
Příjemné bylo zjištění, že mezi střelkyně se zapsalo 
sedm hráček: Míša, Natálka, Áďa, Lucka, Barča Fuksová, 
Andry a Terka.

     
V posledním utkání jsme změřili síly s domácím 

družstvem Sokola Poruby, rovněž družstvo pod patro-
nátem RHC, které má navíc v kádru několik opor v 1. lize 
mladších dorostenek. Takže opět soupeř velmi těžký. Prv-
ní půle se nám však velmi povedla, byli jsme více než vy-
rovnaný soupeř. Ve 13. minutě byl stav téměř vyrovnaný, 
soupeř měl pouze o gól více. Do konce poločasu dal dvě, 
my jednu branku a byl z toho poločasový stav 8:10 pro 
družstvo Poruby. První část druhé půle byla podle stej-
ného scénáře jako půle první, velmi vyrovnané utkání,  
v deváté minutě druhé půle byl stav 12:14. Pak však 
děvčata z Poruby dokázala uplatnit své zkušenosti a zví-
tězila 14:20. Střelecky se prosadily: Míša, Natálka, Andry, 
Terka, chycenou sedmičkou se blýskla golmanka Sofi.

Suma sumárum turnaje v Porubě: historicky první 
výhra v Lize starších žaček! K tomu tři prohry - nicmé-
ně vždy po velmi solidních výkonech se silnými soupeři  
a jako překvapení pro trenéry, devět hráček, které do-
kázaly dát na tomto turnaji branku. Jednoznačně tedy 
povedená sobota.

 
Sestava a branky:

Brankařky: Anička Kozáčková, Sofie Mikulová
Hráčky: Míša Krajčová 25 branek, Natálka Rodeková 

20, Andry Pospíšilová 4, Barča Fuksová 3, Áďa Buksová 3, 
Lucka Krajšová 2, Terka Šimčíková 2, Vendy Němečková 
2, Kristýna Ivánková 1, Barča Michálková, Viky Podhajská 
a Eliška Procházková.

 
     Další turnaj nás čeká v únoru v Praze. Pořádá jej 

klub HC Háje v sobotu 9. 2. 2019 a našimi soupeři pro třetí 
kolo budou DHC Slavia Praha, DHC Plzeň, Sokol Kobylisy II 
a pořádající HC Háje, máme se tedy opět na co těšit!

                           
Petr Gahura
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Spartanská odysea, zapojí se i Holešov

22. března se v Holešově uskuteční 
již pátý ročník Večera bojovníků

Celá startovka je postavená čistě na zápasech v thaiboxu. V první části večera se divákům v ama-
térských zápasech představí začínající bojovníci, v té druhé dojde na profesionální zápasy. Mezi pro-
fi zápasníky uvidí diváci dva zástupce Švédska, kteří přiletí se svým Thajským trenérem Somsakem 
Sengleem, Robina Šmída z Areny Brno, který je mistrem ČR a Evropy v lowkicku, a který má na svém 
kontě Áčkový zápas z Thajského království. Dále pak Marianu Kútnou z Titan gymu Bratislava, která 
je amatérskou šampionkou ligy Slovenské MuayThai Asociace, Adriana Tadlánka z Elitegymu Trenčín, 
který se utká v odvetě s mistrem ČR v K1 z roku 2018 Štěpánem Genčúrem ze Zlínského Sad gymu,  
Martina Kňažka, taktéž z Elitegymu, který nedávno svedl bitvu s legendou thajského boxu Jirkou Apli-
kem Apeltauerem, Matěje Kubinu za MuayThai Sokol Mělník, Tomáše Vašíčka z Rednecksgymu Hole-
šov, který je juniorským šampionem ligy Slovenské MuayThai Asociace, a vrcholem celého večera bude 
souboj Marka Novosada ze Sad gym Zlín a Rasťa Fraňa z Cerberosgym Nové město nad Váhom o titul 
Championa organizace WFC.

Petr Osokin

Kdo se chce dozvědět více informací nebo se 
snad také zapojit, přečtěte si následující řádky.  
Na otázky odpovídala Kamila Nguyenová.

Co  je Spartanská odysea?
Spartanská odysea je charitativní pouť napříč celou 

republikou, do které se zapojí všechny Spartan Training 
Groups Czech Republic, tedy oficiální tréninkové skupi-
ny, které fungují pod záštitou extrémního překážkového 
závodu Spartan. Štít jsme představili na prvním zimním 
závodě spartanské sezony ve Vratislavicích nad Nisou, kde 
byl předán první skupině, a ta ho dovezla na začátek celé 
trasy do Lázní Kynžvart. V průběhu roku si budou skupi-
ny štít postupně předávat, město za městem, aby v něm 
zanechaly svou stopu, aby ukázaly sílu naší komunity.  
S posledním závodem sezony na Lipně v září 2019 vyvr-
cholí i celá cesta a všechny skupiny společně předají štít 
Spartan Specials. Těm, kteří ochranu, sílu a pomoc potře-
bují nejvíce. Zároveň předáme i šek na částku, která bude 
během projektu vybrána.

Co je cílem projektu?
Cílem celého projektu je především vybrat co nejví-

ce finančních prostředků pro hendikepované děti, které 
jsou součástí Spartan Special - projektu, díky kterému se 
mohou i tyto děti zúčastnit přizpůsobené verze dětského 
závodu Spartan. Díky částce, kterou na Lipně dětem pře-
dáme, jim můžeme alespoň trochu pomoci ulehčit jejich 
tíživou životní situaci i vrátit radost z pohybu. Partnerem 

projektu je Nadace Nova, která nás bude po celou dobu 
provázet, a která nám propůjčila svůj účet a přidělila spe-
ciální variabilní symbol.

Kdy štít dorazí do Holešova a jakým způsobem 
se Holešov zapojí?

Do odysey se zapojilo 66 tréninkových skupin po celé 
České republice. Jedině společně dokáží překonat skoro 
3000 kilometrů, které dělí první bod cesty v Lázních Ky-
nžvart od cílové čáry na Lipně. K nám do Holešova by měl 
štít „přiběhnout“ 10. 7. 2019 a do 14. 7. 2019 by se s námi 
měl podívat na Svatý Hostýn, do krásného Zámku Holešov 
a do dalších významných míst, která sami účastníci běhu 
navrhnou, nebo kam by sami obyvatelé města Holešov 
chtěli, abychom ho přinesli ukázat. Dne14. 7. 2019 ho 
předáme další skupině, která je na mapě, a to Spartan 

JAK PŘISPĚT DĚTEM VE SPARTAN SPECIAL :

SLEDUJTE PROJEKT NA:
FB: https://www.facebook.com/SpartanskaOdysea
Instagram:
www.instagram.com/spartanska.odysea/
FB stránky Spartan Holešovského regionu: 
https://www.facebook.com/holesovskyregion/

Vznikl v ohni, prošel bouří a načerpal její sílu. Teď se vydává na cestu…
Štít byl ve Spartě symbolem ochrany, síly a jednoty. Chránil svého nositele ale i ostatní v boji. 
Proto se s pokorou k tradici stal i symbolem odysey.

training group Kroměříž. Zveme tímto všechny, kteří by 
tuto krásnou akci chtěli podpořit, mohou s námi běžet se 
štítem  ve štafetě a podílet se aktivně  ve dnech, kdy bude 
v naší skupině.

Jste srdečně zváni na tréninky Spartan training group 
holešovský region, každý první trénink v měsíci bude 
věnován Spartanské Odysee a celý výtěžek bude odeslán 
na konto Nadace Nova, tréninky jsou vhodné i pro úplné 
začátečníky a jsou  přizpůsobeny kondici každého. Přispě-
jete tak prostřednictvím skupiny. Na tréninku Únorová 
Odysea byla vybrána krásná částka a to 1670,- Kč, která 
už putovala na účet. Výtěžek z každého tréninku budeme 
posílat každý měsíc až do měsíce září, kdy bude šek s celou 
částkou dětem předán.

Jakoukoliv částkou můžete přispět sami na transpa-
rentní účet Nadace Nova  4228732329/0800 pod Variabil-
ním symbolem 1012019

V minulosti se členové spolku Spartan training group 
holešovský region několikrát účastnili jako dobrovolníci na 
Spartan Speciál, kdy dětem při běhu pomáhali překonávat 
překážky, a protože jsou to velmi krásné akce, plánují se 
ke Spartan Special připojit také v Kutné hoře, kde se tyto 
děti opět proběhnou. Zárověň členové  vyzývají veřejnost, 
aby se podílela na projektu a pomohla tak těm nejslabším.

Odysea má svá pravidla, kterými se skupiny při puto-
vání řídí. Štít smí být mezi jednotlivými městy přenášen 
pouze během či chůzí, tedy žádným dopravním prostřed-
kem. Trasu si volí každá skupina sama, avšak je potřeba ji 
pečlivě zaznamenávat, aby se na konci mohl spočítat přesný 
počet kilometrů, které štít za dobu své poutě urazil. Odysea 
je i příležitostí pro skupiny, jak ukázat své město i jeho okolí.

Účastníci razí heslo: „Naše síla není v tom, kdo „nej-
víc“ nebo „nejdál“, ale v tom, že „spolu“. Jedině společně 
to dokážeme a jsme silnější. Přidáte se i vy?“

Děkujeme za rozhovor, přejeme šťastné putování  
a těšíme se na červenec, kdy vše řádně zdokumentujeme.

Hana Helsnerová
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VÝROČÍ

1. 3. 1904 V Holešově se narodil OČADLÍK Mirko, univ. prof., PhDr., Dr.Sc. Vystudoval práva na FF UK v Praze. Hudbu studoval u A. Pozděny a dirigenta F. Löwa (kompozice),  
u Fr. Klímy (klavír), J. B. Foerstra (hudební teorie). Titul PhDr. získal v roce 1946. Disertační práce - kniha o Libuši. Doktorát historických věd obhájil v roce 1956. 
Přednášel dějiny hudby na AMU (1948), roku 1952 jmenován profesorem a pověřen vedením katedry hudební vědy na fakultě Karlově univerzitě (1952-1959). Děkan 
filozoficko-historické fakulty UK (1954-1958), ředitel Ústavu pro dějiny hudby. Člen řady vědeckých ústavů. Oceněn řadou vyznamenání. Založil a řídil periodikum 
Miscellanea musicologi (od r. 1956).  Autor stovek novinových článků, desítek knih a literárně kritických prací týkajících se hudby, od hudby renesanční a barokní až 
po hudbu nejnovější. Stal se největším znalcem hudebního díla Bedřicha Smetany. Měl vřelý vztah k Holešovu. Jeho zásluhou v roce 1959 v Holešově odhalen pomník 
F.X. Richtera. Městu Holešovu odkázal část své velké knihovny, ta je umístěna v Městské knihovně Holešov. V roce 1964 uděleno Čestné občanství města Holešova.  
V roce 1974 byla na jeho rodném domě v Holešově odhalena pamětní deska. Je pohřben na Vyšehradě. Jeho manželkou byla známá propagátorka operní hudby Anna 
Hostomská-Očadlíková. Bibliografie: B. Smetana: Edice Libret: Hubička, Čertova stěna, Prodaná nevěsta, Dvě vdovy. Klavírní dílo I., II., III., Ženy v životě B. Smetany, 
Svět orchestru I., Svět orchestru II., Život a dílo Zdeňka Fibicha, Žena v české hudbě. (†26. 6. 1964 v Praze) -  115. výročí narození a 55. výročí úmrtí

2. 3. 2009 Zemřel MOTAL Jaroslav, PhDr., středoškolský profesor, absolvent FF Palackého univerzity v Olomouci. Studium na VŠ podnítilo jeho zájem o muzejnictví, archivnictví  
a regionální dějiny. Dílo: „Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje“, „Tichá noc“, „Prusinovice: v minulosti a současnosti“ (vydaná při příležitosti 650. výročí 
první písemné zprávy o obci Prusinovice a 100. výročí otevření nové budovy školy). Společně s Václavem Karafiátem, Inocencem Krutilem a Jaroslavem Pospíšilem 
napsal „Podhostýnské vzpomínání: pohledy do regionální literatury“. (*9. 1. 1943 v Nemochovicích) - 10. výročí úmrtí 

4. 3. 1979  Zemřel DUTKA František, JUDr., operní pěvec. Absolvent holešovského gymnázia. Účinkoval v opeře Studio při Studentské filharmonii (1931-1935), v letech 1935-
1939 sborista Pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, sólista opery v Olomouci (1942-1946). V letech 1953-1955 zpíval v operetě ostravského divadla 
a od roku 1955 byl sólistou opery divadla v Opavě. Často vystupoval v rozhlase a na koncertech. (*4. 4. 1910 v Holešově) - 40. výročí úmrtí

5. 3. 1924 Narodila se DOLEŽELOVÁ Jaroslava, středoškolská profesorka. Vystudovala FF UK, obor čeština - dějepis. Učila v Dřevohosticích, později na Střední policejní škole v Ho-
lešově. Byla dlouholetou členkou Vlastivědného kroužku, kde přednášela. Vedla historické a jazykové kroužky, zpracovala řadu odborných skript: „Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie“, „Holešovský hřbitov“ a „Morový sloup v Holešově“. Dlouhá léta prováděla jazykovou úpravu vydávaných regionálních publikací a Zpravodaje města 
Holešova. Ve Zpravodaji také publikovala o významných osobnostech města a historických památkách. (+22. 5. 2009) – 95. výročí narození a 10. výročí úmrtí

7. 3. 1904  Narodil se SKUTIL Josef, Docent FF University Komenského v Bratislavě. Od roku 1959 působil v Archeologickém ústavu v Brně. Popisuje archeologické nálezy na 
Holešovsku, např.: „Rud. Janovského paleolithické nálezy z Holešovska“, „Ještě k pravěkým nálezům hostýnským“, „Pravěk Hostýna“,  „Pravěk Hostýna, domnělý 
pohanský bůh Hostýn a památky domnělé bitvy tatarské z r. 1241“, „Znal Komenský nálezy duhovek z Hostýna“, „Ke zprávám o nálezech římských mincí v Kurovicích 
u Holešova“, „Benátská schulenburgovská medaile na Korfu (1716) z Pravčic u Kroměříže (1941)“. (†18. 9. 1965) - 115. výročí narození

11. 3. 1959  V Přílepích se narodil ROHÁL Robert, publicista a spisovatel, žijící v Holešově. Pracoval v kultuře, jako redaktor v novinách a vydavatelstvích. Kromě hudebních časo-
pisů spolupracoval s celostátními periodiky jako Květy, Premiéra, Mladá fronta a dalšími. Uveřejňuje recenze na alba a filmy a rozhovory s herci, zpěváky, dramatiky 
a výtvarníky - „Heidi a její příběh“, „Vzlety a pády slavných českých žen“, „Populární slovník českých zpěváků“, „Svůdníci a první milovníci“, „Jana Brejchová, sestra 
Hany“, „Karel Svoboda: lásko má, já stůňu“, „Seriálové hvězdy“. V r. 1996 vyšla knížečka „Anekdoty mírně erotické“, které vybral, sestavil a doplnil vlastními texty. Část 
těchto vydaných knih ilustroval Holešovák Leon Svobodník. Robert Rohál je autorem deseti hodinových pořadů věnovaných české populární hudbě, které v r. 1995 
odvysílalo zlínské AZ Rádio. Věnuje se fotografii, několikrát vystavoval také v Holešově.  

VÝROČÍ - BŘEZEN

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

až 1500,- Kč500 - 1500 Kč

Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1. 
Tel. 605 341 132

Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou. 
Prosím volejte: 731 920 074

www.facebook.com/holesov
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regionální měsíčník města Holešova

Holešovský rodák má pamětní desku v Karlovaci
Koncem roku 2018 bylo Město Holešov osloveno  

a pozváno na slavnostní událost do chorvatského Karlo-
vace, kde při příležitosti 160. výročí založení pěveckého 
sboru „ZORA“ byla odkryta pamětní deska holešovskému 
rodáku Davidu Meiselovi, který byl oslavovaným dirigen-
tem tohoto sboru, a pod jehož vedením sbor „ZORA“ získal 
vysokou úroveň a evropskou vážnost.

Součástí oslav byl slavnostní koncert pěveckého sbo-
ru Zora a výstava z rodinných fotografií Davida Meisela. 
Odkrytí pamětní desky bylo za přítomnosti důležitých 
hostů – představitelů chorvatské židovské obce, před-
stavitelů Karlovačské županije /kraje/, a také generální-
ho konzula P. Duchoně z velvyslanectví České republiky  
v Záhřebu, nechyběla ani HRT /chorvatská televize/ a další 
média.

Pamětní deska je umístěna v interiéru Městského 
divadla „Zorin dom“ v Karlovaci. Jak uvedl Pavel Duchoň 
z velvyslanectví ČR v Záhřebu, odhalení pamětní desky je 
jen připomínkou úspěšného lidského života s jeho bohu-
žel předčasným koncem, ale i dalším z řady spojníků mezi 
Českou republikou a Chorvatskou republikou.

Do Karlovace nás pozvalo vedení města a městského 
divadla, ale první kontakt byl přes paní Tenu Bunčič, (prav-
nučka Davida Meisela), která v létě 2018 byla v Holešově 
a pátrala po stopách svého praděda Davida Meisela. Cesta 
byla daleká, ale jsme rádi, že jsme při této důležité událos-
ti byly a doufáme, že setkání nebylo náhodné a využijeme 
naše poznatky a informace také při Festivalu židovské kul-
tury Ha-Makom a eventuálně další spolupráci obou měst.

Kdo byl David Meisel
David Meisel se narodil v židovské rodině v Holešově 

v roce 1885 a vyrůstal v silně ortodoxním prostředí. Hu-
dební i náboženské vzdělání získal v židovské komunitě 
v Brně a po třech letech služby v židovské obci Ostrava 
odchází v roce 1906 do Karlovace. Jako jeden z mnoha 
českých občanů tehdejšího Rakouska – Uherska odešel do 
Chorvatska, aby zde pomohl se zvyšováním vzdělanosti.  
A stejně jako mnoho jiných výrazně přispěl k rozvoji spole-
čenského života ve svém novém působišti. David Meisel se 
o tento rozvoj zasadil zejména na poli kulturním a to více 
než úspěšně jako dirigent pěveckého sboru ZORA.

Bohužel jeho úspěšné působení bylo přerváno 2. svě-
tovou válkou a událostmi, které vyústily v největší lidskou 
tragedií všech dob. I tyto události, které postihly Davida 
Meisela, stejně jako miliony dalších židů je třeba si neu-
stále připomínat.

 Po příchodu do Karlovace zastával David Meisel funkci 
vrchního kantora a tajemníka židovské obce. Pomáhal velké-
mu počtu sirotků a v roce 1931 založil fond na jejich podporu.

David Meisel díky hudebnímu vzdělání zpočátku 
organizoval smíšený sbor v synagoze, sám zpíval hned 
od svého příchodu jako tenor v pěveckém sboru Zora, 
byl jako „lyrický“ tenor součástí Zorinského kvarteta.  
V roce 1922 se stal dirigentem Prvního chorvatského pě-
veckého sboru „Zora“. Byl odhodlaný, talentovaný a plně 
oddaný tomuto vedení sboru. Sbor vedl přísně, důrazně 
dbal na pracovní disciplínu a dával mu veškerou svou 
energii. Pod jeho taktovkou sbor „Zora“ nacvičil velmi 
náročné hudební programy – oratorium Božidara Širole 
„Oběť Abrahamova“, od Antonína Dvořáka Stabat Mater, 
Mše Es-dur Franze Schuberta i další. Pod jeho vedením 
se sbor stal slavným, měl největší pěvecké úspěchy nejen  
v celostátním působení, ale také při evropských hostování  
– v Německu v roce 1927, Irsku (1930) a u královského 
dvora v Belgii (1935). Od belgického krále dokonce získali 
ocenění a titul „Nejlepší amatérský sbor Evropy“. Po tomto 
velkém úspěchu v Karlovaci uspořádali slavnost, které se 
zúčastnilo přes tři tisíce lidí. „David dal Zoře srdce i duši, 

byl a je pýchou města Karlovace. Osobnost s absolutním slu-
chem a téměř despotickým vztahem s orchestrem a sborem 
lze vysvětlit jen velkým úspěchem Zory a jejich účinkování 
v Belgii, které dosud nebylo nikým překonáno“, jak napsal 
Zlatko Pintar ve Vzpomínce na Davida Meisela (1967).

Kromě toho, že byl úspěšný s pěveckým sborem „Zora“, 
David pozvedl své povolání „nadkantora“ na uměleckou 
úroveň. Byl předsedou Jugoslávského sdružení pro hudbu  
a zpěv, byl iniciátorem, zakladatelem a redaktorem časopisu 
Měsíčník židovských učitelů (1928 – 1930). Posbíral závidě-
níhodnou sbírku známých evropských zpěvů a sám skládal 
také skladby ke zpěvům v synagogách. V roce 1907 byla jeho 
skladba„Keduschah“ vydána a vytištěna v Karlovaci. Během 
kantorské služby byl také jmenován na jedno období rabí-
nem a byl profesorem židovského náboženství v Karlovacské 
základní lidové škole a na reálném gymnáziu.

David kromě svých povinností vůči židovské komunitě 
a synagoze se angažoval také v podnikání. Byla to výrobna 
- továrna na mýdlo Weiss, která fungovala v jeho rodinném 
domě, kde žil, a součástí firmy byla i nákladní doprava. Z to-
hoto podnikání podporoval i místní sirotčinec. David byl také 
velkým amatérským fotografem. Zůstalo po něm množství 
fotografií, ale také negativů na skle (skleněných deskách). 
Jeho rodina, manželka Olga, Zagrebčanka, která z lásky  
k němu změnila i svou víru, a dala mu tři děti – Zlatka, Edit 
a Ernu, byli jeho největší fotografickou inspirací. Jeho vášeň 
pro fotografování přinesla také množství uměleckých foto-
grafií, jejichž je autorem. David Meisel byl jedním z nejuzná-
vanějších a nejoblíbenějších občanů Karlovace, chorvatským 
dirigentem, „fanatickým“ propagátorem První chorvatské 
pěvecké skupiny. Přes své zásluhy se stal jednou z prvních 
obětí holocaustu v Karlovaci. Spolu s dalšími karlovčany - 
Ivom Goldsteinem a Filipem Reinerem byl 13. dubna 1941 
zatčen nacisty. Podle knihy Slavkova Goldsteina, (který 
holocaust přežil), byl napřed převezen do koncentračního 
tábora Danica poblíž Koprivnice, odkud se mu brzy podařilo 
díky některým přátelům z Karlovace utéct, ale brzy na to byl 
znovu zatčen, odvezen a zavražděn v koncentračním tábo-
ře Jadovno u Lici i se svým synem Zlatkem. Jeho manželka  
a dvě dcery zázrakem přežily 2. světovou válku a díky tomu 
dnes žije patnáct jeho potomků.

Jana Slovenčíková

David Meisel

Dana Pospíšilová, pravnučka Davida Meisela Tena Bunčič a Jana Slovenčíková
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INZERCE

Závod Sfinx Holešov aktuálně 
obsazuje pracovní pozici 

VÝROBNÍ OPERÁTOR/KA
Co Vám nabízíme?
•  Nástupní mzda 16 000Kč (dle zapracování na pozici až 25 600Kč)
•  Při nástupu na klíčovou pozici náborový příspěvek po uplynutí 

zkušební doby 3 000 Kč
•  Po zapracování na klíčovou pozici a setrváním v závodě Sfinx                

6 měsíců příspěvek 6 000 Kč
•  Měsíční bonus – odvíjí se od základní mzdy (1 600Kč – 3 840Kč)
•  Příplatky za směnnost
•  7,5 hodinová pracovní doba
•  Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + hlavní jídlo) 20Kč
•  Roční příspěvek do programu Benefit Plus až 4 800Kč (wellness,   

kultura, zdraví)
•  Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění až 1 050Kč měsíčně
•  Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění   

cílů závodu 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na 
romana.machacova@cz.nestle.com nebo 724 420 689.



  

Czech Ensemble Baroque

24. březen
18:00 hod

Cimbálová muzika Danaj
Mužské vokální kvarteto Q VOX

Ženský sbor Marína (Zvolen) 
Martin Jakubíček, klavír

Zahrají a zazpívají:
Cimbálová muzika Danaj

Mužské vokální kvarteto Q VOX
Ženský sbor Marína (Zvolen) 

Martin Jakubíček, klavír

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

JARO 2019

Ej, lásko, lásko
Nejkrásnější lidové písně v rozličných barvách a provedení

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV
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