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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Úspěšná akce „Čisté město vítá jaro“
Zámecká sezóna byla zahájena

Akce „Čisté město vítá jaro“ byla úspěšná
Holešov - V minulých dnech probíhala v Holešově úklidová akce s názvem „Čisté město vítá jaro“. Pod
patronátem místostarosty P. Karhana a zastupitele
J. Šneidra přiložili ruku k dílu jednotlivci, spolky, zaměstnanci firem i jiné organizované skupiny. Uklízelo se na
veřejných prostranstvích města – například v zámecké
zahradě, okolo domu sv. Martina, u základních škol,
ve Všetulském parku, u Sokolovny, ve Smetanových sadech, v Americkém parku, na břehu Rusavy, v uličkách
města a nebo také v osadních výborech. V neděli pak
byla akce zakončena společným opékáním špekáčků
a vyhodnocením projektu u hájenky v zámecké zahradě.
Děkujeme všem dobrovolníkům za to, že obětovali svůj
volný čas pro dobrou věc a pomohli tak vytvořit čisté
město. Hned je nám tady krásněji.
Hana Helsnerová

Poděkování
Jménem vedení města děkuji všem spolkům, firmám i jednotlivcům za zapojení do akce: „Čisté město
vítá jaro“. Město ji letos uspořádalo poprvé a jejím
smyslem bylo především vzbudit zájem o prostředí,
ve kterém žijeme, otevřít nám oči ke vnímání nedostatků kolem sebe, ať se jedná o pohozené smetí, či zarostlé
chodníky a komunikace, které ve svých starostech bezmyšlenkovitě míjíme.
Svým aktivním přístupem pak můžeme přispět
i ke snížení nákladů města na jeho úklid. Ušetřené prostředky můžeme vynaložit například na činnost spolků.
Vždyť jim letos rozdělujeme 5 mil. Kč, nemluvě o dalších
příspěvkových organizacích.
O to větší radost mám z toho, že právě ty byly nejaktivnější. Dovolím si zmínit: I. ZŠ uklidila spodní část
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Foto: H. Helsnerová, TyMy, Nestlé, TOM Medvědí stopa a Skřítek, Coolna, SFK

Amerického parku a okolí školy ve Smetanových sadech,
II. ZŠ Smetanovy sady před svou školou, III. ZŠ pak prostranství Kráčin, SVČ Tymy se zapojila hned v několika lokalitách. Ze spolků pak vyzdvihnu Proud Holešov, fotbalisty SFK, Tomíky, Sokoly Holešov, SDH Tučapy, Všetuláky
sobě... Pozadu nezůstaly ani osadní výbory. Mně osobně
pak velmi příjemně překvapila i řada neorganizovaných
skupin a z nich nejvíce skateboardisté, kteří skvěle uklidili své hřiště na Partyzánské ulici i aktivita ministrantů
naší farnosti, kteří si pod vedením Oldřicha Rektoříka
vzali za své okolí domu u Sv. Martina.
Z firem jednoznačně vede Nestlé Česko, závod Sfinx,
kde paní ředitelka nejen že vyslala skupinu dobrovolníků
na vyčištění zámeckého parku, ale poskytla městu sponzorský dar pro nejmladší účastníky akce.

Celá akce vyžadovala obrovské nasazení i mých
nejbližších spolupracovníků nad rámec jejich pracovních
povinností, pochvalu zaslouží zejména útvar správy
nemovitostí města v čele s Jitkou Hanzlíkovou a naše
obchodní společnost Technické služby, vedená Liborem
Liškou, kdy zejména vedoucí dopravy Karel Loučka a zahradník Pavel Novák zajistili koordinaci ořezů a likvidaci
odpadů tak, aby práce dobrovolníků byla co nejefektivnější. Absolutorium za pomoc při přípravě propagaci,
komunikaci se spolky a vyhodnocení celé akce si zaslouží
i můj kolega radní města Jakub Šneidr.
Děkuji všem, zmíněným i nezmíněným, kteří se zapojili, děkuji i těm, kteří se k nám připojí příště!
Buďme týmem, kterému jde o čisté město!
Pavel Karhan, místostarosta

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Jarní období přináší nové příležitosti a výzvy
Vážení čtenáři a milí Holešováci,
s velikonočními svátky a příchodem jara vstupujeme do dalšího období roku. Velikonoce - Boží hod velikonoční - nám připomíná, že je nutno k životu i k řadě
věcí veřejných přistupovat s pokorou, porozuměním,
trpělivostí, pochopením, ale i s radostí a s nadějí. A s velikonoční dobou vstupujeme do nejkrásnější části roku;
tou je probouzení přírody a příchod nezastavitelné síly
vzniku nového života.
A protože máme „devítkový“ rok, tak si připomeneme
dvě myšlenky pana Václava Havla: „Naděje je stav ducha,
který dává smysl našemu životu.“ a „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl
– bez ohledu na to, jak to dopadne.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Oprava mostu v Tučapech - byla již zahájena.
Jedná se o most ve spodní části obce směrem na Prusinovice. Od 15. dubna je provoz v tomto místě řízen
semafory.
Několik základních informací: Náklady na opravu,
kterou realizuje Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK),
jsou vyčíslena na deset až jedenáct milionů korun
a výhradním investorem je právě ŘSZK. Úprava vozovky
a mostní konstrukce bude v délce 38 metrů a vybudován
bude i nový chodník a zábradlí. Stavbu zajišťuje společnost Strabag. Doprava je provizorně přemístěna
a řízena kyvadlově semafory a je omezena tonáží 12 tun.
Průjezdnost autobusů a všech linek je zachována přes
Tučapy! Objízdné trasy vedou (na Prusinovice) přes Hlinsko p. H., Pacetluky, Roštění apod. Hlavní práce na budování nového přemostění dodavatelská společnost zahájí
1. května. Harmonogram stavby předpokládá její ukončení v měsíci září.
Oprava Mateřské školy Sluníčko - V minulých
dnech byla zahájena oprava „staré budovy“ mateřské
školy v ulici Havlíčkova. Bylo předáno staveniště dodavatelské společnosti a zahájeny práce. Vedení a pracovníci
školky dokázali zajistit provoz tak, aby byl co nejméně
omezen. Provoz bude do letních prázdnin - do konce
školního roku - probíhat s menšími omezeními, ale přes
prázdniny bude nutné areál uzavřít (pro letošní léto).
A to i z důvodu provozu kuchyně. Prázdninový provoz
mateřských škol zajistí především školky v ulici Grohova
a Masarykova. Jedná se ale mimořádně o omezenější
kapacitu, proto město bude vděčno za pochopení rodičů
pro tuto výjimečnou letošní situaci.
Na druhou stranu si zaslouží velké poděkování vedení a pracovnice MŠ Sluníčko, ale i zaměstnanci všech
předškolních zařízení za pomoc při řešení mimořádné
situace.
BEZPEČNOST A NOČNÍ KLID
S příchodem jara a teplejších dnů a nocí se opět
začínají projevovat další problematické společenské
jevy. Jedním z nich je potulování obyvatel města, kteří
tráví svůj život a čas v ulicích. Asi nemůžeme komukoli
zakázat, aby si vybral svůj způsob života, ale na druhou

stranu, i tyto skupinky lidí a jednotlivci nemají nejmenší
právo obtěžovat ostatní ve spánku nebo odpočinku.
Město opět bude dbát na dodržování nočního klidu
a uzavírání zahradních restaurací podle nařízení a zákonů, které jsou platné. Na druhou stranu není možné
zakázat hovory a setkání lidem v parcích a na lavičkách
ve městě.
Tímto jen upozorňuji na skutečnost, že pokud někdo ruší noční klid, je třeba volat tel. číslo 156 – Městkou
policii Holešov. Strážníci ale nejsou schopni být ve všech
lokalitách najednou a také nemohou postihnout občany,
kteří se jen pokojně na lavičce baví.
TOULAVÁ ZVÍŘATA A BEZPEČNOST
Velmi diskutovaným tématem jsou majitelé a chovatelé psů a dalších zvířat. Je jistě velmi chvále hodné
a pro psychiku lidí potřebné vlastnit nebo mít doma nějaké zvíře. Na druhou stranu je každé takové rozhodnutí
- tedy pořízení si domácího zvířete - velký a dlouhodobý
závazek.
Neuvádím tuto skutečnost nahodile a už ani při této
příležitosti nejde o venčení psů a dodržování základních
pravidel a úklidu exkrementů. Jen připomínám, že podle
vyhlášky musí být venčení pejsci na obojku a mít náhubek. Pokud jde tedy o město ne lokality, které jsou určeny
pro venčení. Snad jen pokud je pejsek malý, jde přivřít oči.
Avšak v minulých týdnech se stalo, že jistí chovatelé ve Všetulích nebyli schopni zajistit své dva velké psy
a ti po uvedené lokalitě nejen napadali malá zvířata,
ale i místní obyvatele, kteří si je venčili (a to dokonce
i v dopoledních hodinách). Stalo si, že i v noci ohrožovali
dospělé obyvatele města.
K tomu je třeba říci, že Městská policie a další orgány
mají jednoznačnou podporu vedení města v zákonných
opatřením provedených proti toulavým a nebezpečným
psům. S tím souvisí i podpora města při zákonných prostředcích při správním řízení vůči majitelům zvířat, jež
ohrožují své okolí, obyvatele i jejich vlastnictví.
PODĚKOVÁNÍ
S příchodem jara a Velikonoc je třeba po zimním období uklidit veřejná prostranství. První velká akce v tomto směru proběhla pod patronací města, Technických
služeb a dalších subjektů od 18. do 23. března. Všichni
spoluobčané a organizace, které se zapojily, si zaslouží
velké poděkování. Před Velikonocemi město a TS zintenzivní úklid, a to i za pomoci zametacího vozu. Další podobné iniciativy proběhly13. a 18. dubna. Členové Sboru
dobrovolných hasičů Holešov ve spolupráci se skauty,
mladými rybáři, SVČ a s Povodím Moravy 13. dubna zrealizovali tradiční„Čistou Rusavu“. O týden později na„Zelený čtvrtek“ skupinka Všetuláků vyčistila a upravila alej od
„kruháče“ s ul. 6. května směrem k letišti. Všichni účastníci
těchto iniciativ si zaslouží velké poděkování a ocenění.
ATLETICKÝ STADION - OTEVŘENÍ
O investičních akcích uvádíme informace na jiném
místě. Ale jedna z nich si rozhodně zaslouží malé do-

plnění. Stadion míru byl v loňském roce zrekonstruován na pomoci dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a přebudován na moderní atletický areál.
Ten si holešovští sportovci rozhodně zaslouží.
V loňském roce proběhla rekonstrukce ploch stadionu a hřiště v hodnotě více než 25 mil. korun. Z toho
byl příspěvek města deset milionů. Podávání žádostí
a snaha o získání dotace – které je nositelem místní
Atletický klub – probíhala asi čtyři roky a po této době
ministerstvo dotaci schválilo. Další investice v hodnotě
původního příspěvku města – tedy spoluúčasti – město
investuje do dalšího zázemí – šatny, tribuna, příprava
osvětlení, oprava povrchů apod., takže obnova stadion
míru je asi ve výši až 35 mil. korun. Ale protože se obnova zázemí blíží ke konci a je třeba areál otevřít pro
veřejnost, 1. května město a atleti stadion otevřou. První květen tedy bude patřit v Holešově sportu a atletice
a také si obyvatelé a návštěvníci budou moci prohlédnout
nově opravený a krásný areál a vyzkoušet si zasportovat.
POZVÁKNA
Otevření zrekonstruovaného stadionu Míru
Středa 1. května 2019
10.00 h. - zahájení krajských atletických závodů
11.00 h. - slavnostní otevření stadionu
14.00 h. - májová veselice se skupinou TEXAS
- areál zámeckého koupaliště 14 – 18 h.)
Upozornění – travnatá plocha fotbalového hřiště ještě není připravena na plnohodnotné zatížení,
to znamená, že je možné zatím využívat pouze tartanové plochy, nikoli hřiště. Předpokládáme, že bude
připraveno pro soutěže i fotbal od letošního léta. Upozorňujeme tímto, že město a MP budou dohlížet nad
nutným opatřením.
A NA ZÁVĚR
Probíhají další devítková výročí a můžeme se těšit
na zajímavá setkání a dny otevřených dveří u příležitosti
45. výročí otevření 3. Základní školy, 40. výročí otevření
Centra pro seniory, velmi významného výročí Základní
umělecké školy F. X. Richtera a také např. události vztahující se k roku 1939 a 1989. K tomu jsme mohli zhlédnout v kině Svět skvělou premiéru Divadelního studia
Viktorka – hořkou a satirickou Havlovu Audienci 23. 3.
„Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat
staré zlaté časy.“( Leszek Kumor 1924) a že: „Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč
se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to
žít….“
V jarním období proběhne i řada dalších zajímavých
společenských setkání, rozeběhly se všechny tradiční sportovní soutěže, a tak si máme skutečně kam si zajít. Požehnané, klidné a slunečné jarní období nám všem…
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2018
Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě
769
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
238
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
478
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
5
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
6
z toho přestupků proti občanskému soužití
0
z toho přestupků proti majetku
35
z toho ostatních
7
Celkový počet přestupků, za které bylo uloženo napomenutí příkazem na místě
77
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům
68
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
34
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
2
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
2
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
0
z toho přestupků proti občanskému soužití
7
z toho přestupků proti majetku
6
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
0
z toho ostatních
19
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených PČR
15
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
zjištěných pomocí kamerového systému včetně zjištění následných důkazů
9
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání přestupku zjištěných pomocí kam. systému
168
Počet fyzických útoků na strážníky
1
Počet případů použití služební zbraně strážníkem
0
Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
(v roce 2018 pořízen nový radar – po technických problémech zpočátku užívání již plně funkční)
490 500 Kč
Technické vybavení městské policie
Městský kamerový a dohlížecí systém - software NetRex
• 12 ks otočných digitálních kamer
7 ks statických digitálních kamer
• 2 ks mobilních digitálních kamer
6 ks osobní ip kamery strážníků
• 2 ks oboustranné vozidlové kamery (nové)
4 ks fotopastí (nové)
• zajištění pravidelných revizí a servisu
V roce 2019 plánováno rozšíření kamerového systému např. kompletní obměna analogových kamer na zámku Holešov
za digitální kamery
Pult centrální ochrany – Jablonet PRO - střeženo elektronicky 23 objektů v majetku města
• soukromé objekty nepřipojeny
• přijato 1426 poplachů
• výjezd hlídky na místo v 511 případech
• důvod poplachu – v 95 % případů technická závada nebo selhání lidského faktoru
• zajištění pravidelných revizí a servisů
Technické vybavení strážníků - strážníci plně disponují potřebným vybavením k zadokumentování činnosti
• NOVÉ - Informační systém MP - MP nově vybavena mobilní kanceláří s tiskárnou, přímé propojení s informačním
systémem, odpadá ruční vypisování výzev o spáchání přestupku na místě s podstatnou částí administrativy přestupku
na služebně MP. Přestupek zpracován na místě.
• NOVÉ - 2 ks balistických vest
Záchytné kotce
• 3 ks záchytné kotce + 1 ks voliéra
• v roce 2018 odchyceno celkem 63 zvířat, zejména psů
• z celkového počtu jeden pes předán do útulku v Kroměříži
• všichni ostatní předáni majitelům příp. náhradním pečovatelům
• provádění pravidelné údržby kotců
Závěrem
S ohledem na širokou škálu činností městské policie je vybavení strážníků po technické stránce na profesionální úrovni,
výrazně podporuje aktivní práci strážníků a posiluje kontrolní mechanismy činnosti hlídek. Městská policie pružně reaguje na požadavky výstupů z událostí od ostatních složek města a orgánů činných v trestním řízení a je schopna ihned
předat v jakémkoliv formátu výstup ze svých technických systémů, které využívá. V oblasti komunikace s veřejností
disponuje všemi možnými dostupnými prostředky pro přijímání podnětů, stížností či poradenství.
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Další údaje:
Počet platných veřejnoprávních smluv podle § 3a z.
o obecní policii: 5 (doprava)
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva podle § 3a z. o obecní policii: Zahnašovice,
Rymice, Žeranovice, Jankovice, Bořenovice
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b
a § 3c z. o obecní policii: 0
Počet všech oznámení na MP (telefonická, osobní,
elektronická apod.) 849
Počet výjezdů obecní policie na žádost PČR 151
Počet osob převezených do záchytné stanice 29
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 2
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 1
Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní
policii 0
Počet doručených písemností 71
Počet přezkumných řízení 4
Prevence kriminality + ostatní činnost
Přednášky + preventivní akce:
- ZŠ + MŠ - 8x
- akce na dodržování zák. č. 379/2005 Sb. – 22x
- akce se zaměřením na nález infekčního materiálu – 8x
(velký nárůst nalezeného infekčního materiálu MP
Holešov)
- akce cyklisté (viditelnost, alkohol) – probíhá nepřetržitě
- pravidelná informovanost i za využití sociálních sítí
- v rámci prevence úzká spolupráce s PČR, odbory MěÚ,
dalšími organizacemi, firmami a zejména občany
- ostatní cílená preventivní kontrolní činnost (např.
pravidelné kontroly zahrádkářských kolonií, chat, volný
pohyb psů apod.)
- bezpečnostní opatření v rámci všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v teritoriu města
- Bezpečně do školy - pravidelný dohled strážníků
a asistentů prevence kriminality u všech základních škol
a na trasách pohybu dětí do škol
- Asistenti prevence kriminality – nadále výkon objekt
MěÚ Tovární – ÚP, Charita, odbor soc. věcí a zdravotnictví, posílení přechodů
- Akce letní zahrádky a předzahrádky – zejména
v letních měsících provedeno přes 700 evidovaných
kontrol zahrádek a předzahrádek restaurací, hospod
a dalších provozoven z důvodu dodržování provozní doby
a dále problémových lokalit (některá hřiště, parky apod.)
Městská policie Holešov na úseku zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku v tomto roce
nezaznamenala v obecné rovině žádné závažnější
problémy, ke kterým by muselo být prováděno zvláštní
opatření. Největším problémem, se kterým se potýká
většina městských policií, byl odchod zkušených strážníků do soukromého sektoru a podstav po skoro celou
dobu kalendářního roku 2018 (průběžně od 01. 03. 2018
minus 1 až minus 3 strážníci v kalendářním měsíci).
Na začátku kalendářního roku 2019 došlo ke stabilizaci
MP Holešov. Negativně lze nadále hodnotit problematický stav v dopravě v některých částech města – zejména
parkování.
Kladně je hodnocena spolupráce s občany, s Policií
ČR, odbory MěÚ a dalšími organizacemi. Dohled na
záležitosti veřejného pořádku v obci, který je základním
posláním obecních a městských policií, bude mimo
ostatní činnosti MP i nadále základní prioritou pro
rok 2019. MP se v roce 2019 společně s příslušnými
odbory MěÚ dále zaměří na problematiku tzv. vraků
(dlouhodobě odstavených vozidel), která zabírají místa
na veřejných parkovištích.
str. Eduard Dlhopolček, DiS.
pověřen řízením MP
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident
republiky dne 17. ledna 2019. Volby se budou na území
České republiky konat v pátek dne 24. května 2019
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je:
- občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
- občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně od
10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
Volič může hlasovat pouze pokud je zapsán v seznamu
voličů pro volby do EP a
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat
na zastupitelských úřadech ČR).

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je
u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do
EP, může požádat o vydání voličského průkazu již teď, a to:
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin
nebo
- v listinné podobě, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče (úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského
průkazu doručí na obecní úřad jiná osoba)
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději 17. května 2019 v 16:00
hodin.

Žádost občana jiného členského státu EU
o zápis do seznamu voličů pro volby do EP
- volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách
do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP (doporučuje se ověřit na příslušném
obecním úřadu).
- volič, který na území ČR v minulých volbách do EP
nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev
obcí, musí do 14. dubna 2019 požádat svůj obecní úřad
o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
- volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 14. dubna 2019 požádat svůj
obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu
kandidáty zaregistrované v České republice.
Bc. Irena Minářová
Odbor vnitřních věcí

Větší investice kryté rozpočtem města
Holešov – Po loňském roce, kdy město investovalo do nového dopravního terminálu, mostu do zámku,
revitalizace parku, masných krámů, vybudovalo novou
kruhovou křižovatku a opravilo některé komunikace
a několik objektů, bude rok 2019 pro město a investice
možná trochu útlumový. Jde ale o přirozený vývoj, kdy
je potřeba opět připravit další velké investice a zajistit
projektové dokumentace, které si žádají taktéž nemalé částky, zajistit veškerá povolení, vybrat dodavatele
a v neposlední řadě také zajistit financování.
Město ale bude nadále pokračovat ve snaze o jednoznačnou rekonstrukci infrastruktury.
„Předpokládáme, že proběhne hlavní etapa rekonstrukce náměstí sv. Anny i s masnými krámy – to znamená obnova dlažby v prostranství objektu masných
krámů, vybudování nových podzemních kontejnerů
v oblast náměstí sv. Anny, rekonstrukce kanalizace na
náměstí sv. Anny a celková „zádlažba“ náměstí,“ jmenuje starosta města Rudolf Seifert. Jedná se o náročnou stavbu, při které bude nutná spolupráce s a.s. VaK
Kroměříž, se společností, která zajišťuje získání finanční
podpory pro pořízení a vybudování podzemních kontejnerů a vozidla na vyvážení, apod.
Druhou podobně významnou a podobně hodnotnou stavbou a investicí v letošním roce bude zateplení
a oprava „staré“ budovy Mateřské školy Sluníčko (ulice
Havlíčkova). „Stavební práce byly již zahájeny a staveniště dodavatelská firma převzala a stavba bude zahájena zemními pracemi,“ uvádí Seifert. Ze strany školky
je potřeba zajistit provizorní provoz a také následný
prázdninový provoz ve spolupráci s ostatními městskými
školkami.
„Město ve spolupráci se společností MGM zahájilo
přípravu k vyřešení parkování u krytého bazénu. Připra-

vuje se několik variant i v souvislosti potřebou vybudování parkovacích ploch pro sídliště U Letiště, probíhají
další opravy a doplňování veřejného světlení a kamerového systému. Město v ulici Zlínská – na cyklostezce
k nádraží - vybudovalo nové VO a tím zahájilo osvětlení
této využívané cyklotrasy,“ pokračuje ve jmenování větších investic Seifert.
Velmi významná a nemalá investice je také celková rekonstrukce šaten a klubovny i dalšího zázemí
na stadionu Míru. Tato investice probíhá nyní a tak,
aby již na jarní sezonu byl stadion připraven pro využívání sportovci i s veškerým zázemím. Tomuto tématu se
více věnujeme v další tiskové zprávě.
Předpokládá se i zahájení výstavby vodovodu
v Količíně. U této stavby velmi záleží na získání finančních prostředků z programů Ministerstva zemědělství –
jehož dotace byla městu potvrzena. Problematika řešení
zásobování pitnou vodou je v Količíně velmi aktuální.
Mezi menší investice můžeme počítat přípravu budování bazénu ve Všetulích, výstavbu nového kolumbária a opravu ploch klem obřadní síně na hřbitově, opravy
komunikací a chodníků, vybudování chodníku v Dobroticích (od lípy po benzinovou pumpu) a další.
„Také předpokládáme vybudování dětského hřiště
(zřejmě tentokrát v místní části Žopy) a workoutového
nebo skateboardingového hřiště apod.,“ doplňuje starosta.
V rámci přípravy investičních akcí ve městě, probíhají velmi intenzivně přípravné práce na zahájení
opravy ulic Plačkov, Grohova, Očadlíkova, Samostatnost,
a to i s parkováním. Práce by mohly být zahájeny ještě
letos v místech, kde je nejméně problémů s pozemky.
Protože je třeba myslet kontinuálně na další investice, v současné době se za nemalé finanční prostředky

připravuje projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci plaveckého bazénu a fitness centra v Tovární ulici.
Areál si vyžaduje opravy a také úpravy směřující k vytvoření 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, na schválení čeká studie na
obnovu zámecké zahrady - části obory (bažantnice)
- a předzámčí, která bude sloužit pro získávání finančních
prostředků na revitalizaci uvedeného území, rekonstruovat se bude také ulice Přerovská i směrem na Tučapy
a Bořenovice s vybudováním kruhové křižovatky. Dále se
připravují další stavby jako například zateplení budovy
CpS a odstranění balkonů. Zateplení hasičského domu aj.
Jedná se také o možnostech a podmínkách na vytvoření
kruhové křižovatky ve Všetulích „u cukrovaru“. I zde se zahajují práce na dokumentaci pro územní řízení.
Potřeby města jsou velmi rozsáhlé a i přes základní
rozpočet ve výši asi 260 milionů korun je třeba zajistit
nejprve základní funkce a úkoly města, a až potom je
možné realizovat investiční akce. „Když se podíváme
na rozpočet pro letošní rok, velké částky si vyžaduje
zajištění provozu městských příspěvkových organizací
(ZŠ, MŠ, SVČ, CPS, MKS se zámkem apod.). Jen do této
oblasti směřuje přes dvaačtyřicet milionů korun. Další
nemalé náklady jsou spojeny s provozem městského
úřadu, s odpadovým hospodářstvím a údržbou zeleně
a komunikací, se zimní údržbou, s požární ochranou
a provozem městské policie i s činností zastupitelských
orgánů a osadních výborů či investic v místních částech,“
podotýká starosta.
Hana Helsnerová
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Ministr školství vyznamenal vynikající pedagogy
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nejvyšší ocenění v oblasti školství, převzalo 28. března 2019 celkem 48 výborných pedagožek a pedagogů.
Medaile předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů,
výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali
medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu.
Medaile převzaly také dvě významné osobnosti holešovského vzdělávání, Mgr. Helena Stoklasová
a Mgr. Jarmila Vaclachová.

Ministerstvo zveřejnilo o oceněných následující informace:
Mgr. Helena Stoklasová jako jedna z prvních začala vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů, zaměřila se na práci s nadanými dětmi, kterým se věnovala nad rámec své pracovní doby, připravovala žáky také na pěvecké soutěže,
kde dosahovali předních umístění, nikdy nezanedbávala
ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala, i po ukončení
aktivní činnosti vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje
své kolegy; již několikrát byla oceněna za skvělou pedagogickou činnost městem Holešov.
Mgr. Jarmila Vaclachová svůj profesní i mimoprofesní život spojila s problematikou volného času dětí
a mládeže, Středisko volného času v Holešově, kde působí jako ředitelka, začala sama před léty budovat, zabývá
se zejména kulturními aktivitami, podílí se na pořádání oblastního kola Dětské Porty, soutěže ve folklorních
tancích, zajišťuje pro děti výměnné pobyty na letních
táborech; i po 34 letech dobrovolnické práce ve funkci
vedoucí pionýrské skupiny je otevřená novým nápadům,
výzvám a formám činnosti.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci,
dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za
mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé,
rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile
rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.
Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná)
a 2. stupně (bronzová). Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Městský Den učitelů 2019
Tradiční slavnostní ocenění pracovníků v holešovském městském školství se uskutečnilo již po jedenácté ve velkém sále holešovského zámku, a to v úterý
26. března 2019. Na základě návrhů holešovských škol
a školských zařízení schválila Rada města Holešova
udělení Pamětních listů v deskách devatenácti zaměstnancům ve školství jako výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh. V rámci slavnostního podvečera je převzali
z rukou starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta a místostarosty města Ing. Pavla Karhana. Oceněným přišli popřát
i zástupci vedení z jednotlivých škol a školských zařízení.
Z 1. Základní školy Holešov byly oceněny Mgr. Jana
Kučerová, Mgr. Pavla Obdržálková a Aneta Lochmanová,
z 2. Základní školy Holešov byli oceněni Mgr. Kateřina
Zacharová, Petra Křížková, DiS. a Petr Kojecký, z 3. Základní školy Holešov Mgr. Petra Stárková, Mgr. Veronika
Cholastová, Mgr. Ida Bechníková, Alena Krejčí a Eva Rákošová, z Mateřské školy Sluníčko pak Jitka Pospíšilíková
a Alena Ševčíková, z Mateřské školy Radost Jana Smažilová, z Mateřské školy v Masarykově ulici Ivana Chrastinová a ze Střediska volného času Alena Starečková.

Dále byli oceněni Mgr. Ivo Junášek, ředitel 3. Základní školy Holešov, která v letošním roce slaví 45 let
svého nového areálu v ulici Družby, Mgr. Helena Stoklasová a Mgr. Jarmila Vaclachová, které v letošním roce obdržely pamětní medaili Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, a Bc. Alena Kotoučková, která v roce 2019
ukončuje svou mnohaletou ředitelskou činnost.
Slavnostní předávání bylo doprovázeno šesti kulturními vstupy více než 100 dětí ze Střediska volného
času TyMy. Své umění předvedly nejen početné taneční

formace BABYDANCE, HAPPYDANCE či SUNDANCE, folklorní soubor Zrníčko nebo hudební těleso pod vedením Michala Mináře, ale i množství jednotlivců. Rozálie
Nováková a Eliška Ondrašíková zarecitovaly básně, Jiří
Přikryl a Alice Krejčířová zatancovali latinskoamerické
tance, Jiří Kaďórek zazpíval píseň a Sabina Drábková
zahrála na klavír.
Závěrečnou část tvořilo tradiční občerstvení a přátelské posezení zúčastněných, které proběhlo ve třech
sálech zámku.

Foto: Mgr. Dana Podhajská
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Město Holešov si 15. března připomnělo
80. výročí vyhlášení protektorátu

Na pivovarský komín
se vrátili čápi

U příležitosti 80. výročí vyhlášení protektorátu
holešovská radnice 15. března umístila ve vestibulu
městského úřadu výstavní panel, který mapuje průběh
tragických událostí v našem městě. Jsou na něm kopie
všech dochovaných fotografií, vyhlášek a dalších dobových dokumentů. Pietní akt doprovodilo malé veřejné
setkání, kterého se zúčastnili také příslušníci 7. výsadkového pluku z bývalých holešovských kasáren.
O nelehké historii československého státu a o důsledcích mnichovské dohody pro náš národ hned v úvodu
hovořil místostarosta města Pavel Karhan. Zmínil také
fatální situaci v holešovských kasárnách, které od roku

Přesné načasování si vybrali pracovníci, kteří rekonstruují objekt pivovaru. Ačkoliv se ještě začátkem března
zdálo, že je veškeré snažení marné, a že se čápům nestihne připravit jejich bydliště včas, opak byl pravdou. Jakmile bylo hnízdo čápům na opravený komín navráceno,
netrvalo ani den, a obyvatelé jej už navštívili. Dnes už se
nám tak nabízí důvěrně známý pohled na naši holešovskou čapí rodinku, která snad i letos úspěšně vyvede svá
mláďata. Dle ornitologů by čápům ruch stavby neměl
vadit a zatím se zdá, že opravdu nevadí. Poděkování patří investorovi stavby za to, že pivovarský komín zachoval
a vrátil na své místo také čapí hnízdo.
Hana Helsnerová

1938 osídlili příslušníci Hraničářského praporu 10, aby
chránili obyvatelstvo před rozpínavostí Hitlera. Němci
do Holešova dorazili 15. března 1939 před polednem
a jejich velitel žádal po starostovi města Janu Šráčkovi ubytování pro tisíc vojáků. Holešovští vojáci odmítli opustit kasárna bez rozkazu z generálního štábu
a odešli z nich až 18. března. Pavel Karhan připomněl,
že podobná situace se opakovala o 29 let později, kdy
kasárna bránili členové 7. výsadkového pluku, tentokrát před sovětskými vojáky.
O atmosféře patnáctého března mezi obyvateli
města promluvil Karel Bartošek. Lidé se o obsazení státu Hitlerovou armádou dověděli již z rozhlasu a začali se
houfovat u zámku. Němečtí vojáci dorazili na náměstí
a začali mimo jiné vařil eintopf, který zdarma nabízeli
lidem. Něktěří odmítali, jiní si polévku odnášeli s sebou
domů. Karel Bartošek na pátečním pietním aktu zmínil
také devalvaci hodnoty koruny vůči marce, kterou Hitler
záměrně vyšpičkoval v poměru 10 ku 1. V důsledku toho
němečtí vojáci vykoupili holešovské obchody.
Tragické byly ve zmíněných dnech také sebevraždy
dvou holešovských Židů, kteří zprávu o napadení země
neustáli a 16. března se v hrůze zabili.
Dana Podhajská

Valná hromada T. J. Sokol Holešov
Po třech letech proběhla v T. J. Sokol Holešov volební valná hromada, na které se sešli členové Sokola
i hosté, mezi kterými byl starosta Holešova Rudolf
Seifert, zástupkyně Župy hanácké ses. Iva Zavadilová,
za členy KČT manželé Hostašovi a zástupce místního
sboru dobrovolných hasičů.
Kromě základních bodů, které k valné hromady
patří, jako jsou mimo jiné volby do výboru, informace
o hospodaření nebo o činnosti holešovského sokola
za uplynulý rok, proběhla na závěr diskuze. Jako první
v ní vystoupil starosta města Holešova Rudolf Seifert.
Poděkoval všem členům T. J. Sokol Holešov za jejich práci. Zejména ocenil práci starostky ses. Smrčkové v době
rekonstrukce tělocvičny, jejíž první část probíhala v loňském roce. Uvedl dále, že je třeba rekonstrukci co nejdříve dokončit a vyjádřil naději, že se najdou další finance
v rozpočtu města, kterými by mohlo město znovu přispět
stejně jako v loňském roce. „Vážím si práce všech cvičitelů
a trenérů, kteří zdarma věnují svůj osobní volný čas práci
s dětmi, která je tolik důležitá. Město chce i nadále tuto
činnost všemožně podporovat,“ uvedl. Na závěr popřál
hodně zdaru nově zvolenému výboru v další práci.
Na dotaz starostky, zda nebude ohrožena sokolská
lípa a obelisk při rekonstrukci pozemku kolem holešovského zámku, na jejichž pozemku stojí, ujistil všechny,
že tato rekonstrukce v žádném případě ani lípu, ani obelisk neovlivní.

V diskuzi vystoupila také ses. Iva Zavadilová. Poděkovala výboru T. J. Sokol Holešov, zejména pak za práci
při Všesokolském sletu v Praze, ale také za další aktivity,
kterými naše jednota oplývá. „Děkuji všem, kteří svou
činností a prací s dětmi pomáhají udržovat Tyršův ideál
ve výchově mládeže,“ uvedla. Rovněž poděkovala starostovi města za masivní podporu aktivit holešovského
sokola, zejména pak za finanční podporu při rekonstrukci. Novému výboru pak popřála hodně sil, aby zdolali
všechny finanční potíže.
„Věřím, že i nový výbor bude pilně spolupracovat
s Župou hanáckou a bude se podílet na aktivitách župou
konaných,“ řekla na závěr.

Za Klub českých turistů vystoupil p. Hostaša a v první řadě pozval všechny přítomné na jarní vycházky, které
KČT pořádá. Zejména pak na „Holešovskou padesátku“,
která bude zároveň oslavou 150. výročí jeho založení.
Poděkoval za příkladnou spolupráci s T. J. Sokol Holešov
a starostce obzvlášť za zvládnutí rekonstrukce tělocvičny, která byla velmi náročná.
Člen hasičů poděkoval za pozvání a rovněž poděkoval za vzájemnou spolupráci. „Naše organizace spolupracují už dlouhodobě a jsme velmi rádi za nabídku
na využití prostor sokolovny pro zimní výcvik mladých
hasičů. Přeji hodně zdaru v další práci,“ dodal.
Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov
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Loutky a loutková divadla budou největší výstavou roku 2019
na zámku v Holešově
Holešov - Největší výstavou roku 2019 na zámku Holešov budou Loutky a loutková divadla. Výstavu,
která rekapituluje vývoj českého loutkářství připravuje
Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci se sběrateli Miroslavou a Miroslavem Nopovými ze Samotišek
u Olomouce. Manželský pár do Holešova zapůjčí tisíc
originálních exponátů a dvacet historických loutkových
divadel včetně jednoho stínového. Jedná se o mimořádně vzácné kousky.
Výstava začne 1. května a bude trvat do 29. září.
Doprovodí ji letní loutková přestavení pro děti a kinosál
s dokumentem o českých loutkářích.

Loutky a loutková divadla na zámku Holešov představí vznik českého loutkářství, předválečnou výrobu
až do padesátých let, kdy rozvoj zastavili komunisti
zrušením živností. Výstava se soustředí především na
výrobní boom po roce 1911, kdy jistý Jindřich Veselý
zakládá časopis Český loutkář. Zručného Karla Kobrleho to inspiruje k výrobě šestnácti loutek pro své děti
vyřezaných podle obrázků Mikoláše Alše. Tyto věhlasné
a vzácné „alšovky“ se v roce 1916 již vyrábějí na zakázku
a o dva roky později na našem území existuje sedmdesát
typů loutek. V roce 1920 se v Československu dají koupit
i loutková divadla a souběžně s nimi i loutkové dekorace, které Český svaz přátel loutkového divadla poprvé

Jedno z historických loutkových divadel, loutkář Miroslav Nop a výstavářka Nikol Holubová

vydává v roce 1918. Oproti tomu po roce 1948 Antonín
Münzberg, jeden z prvních českých výrobců loutek, který
zaměstnával i švadleny, ničí formy.
„Musím říci, že kuriozitou bude každá vystavená
loutka, protože má přes sto let. Zajímavé budou také dvě
loutky vyrobené podle návrhu Ondřeje Sekory nebo česká specialita - Sněhurka a sedm trpaslíků přesně podle
Walta Disneye. Tyhle loutky v Československu vyráběla
firma Apas až do sedmdesátých let a já mám celou sérii,“ řekl k připravované výstavě Miroslav Nop, který se
sbírání loutek, jejich rekonstrukcím a dokonce produkci
loutkových představení pro děti, věnuje s ženou Miroslavou celý život.
K loutkám patří loutková divadla, zámek v Holešově jich letos veřejnosti nabídne dvacet. Například
předválečné loutkové divadlo Karla Blanka, které je
podle Nopových zajímavé už proto, že se zachovalo do
současnosti. Na výstavě ovšem budou mnohem starší
a velmi vzácné kousky. Jedná se o čtyři německá divadla
z let 1881, 1885 a 1900 nebo také první divadlo tištěné ofsetem, divadlo Artuše Scheinera vyrobené v Praze
v roce 1932.
U této příležitosti vystaví zámecká galerie také
rodinné loutkové divadlo z pozůstalosti holešovského
rodáka, herce a spisovatele Jiřího Zapletala. Zapletalovo
divadlo získalo Městské kulturní středisko Holešov do
muzejních sbírek v roce 2012 jako součást velké pozůstalosti. Byl to nejrozsáhlejší kousek složený z dvě stě
šesti částí. Zrestaurované kulisy dosazené nutnou podstavou budou součástí chystané expozice.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Nové holešovské plecháčky a tašky ke koupi v MIC Holešov
Holešov - Městské informační centrum Holešov
nabízí v sezoně 2019 nové suvenýry. Jedná se o sérii
populárních plecháčků na kávu a plátěné nákupní tašky. Zboží si můžete koupit přímo v informačním centru
podle jeho provozní doby.
Plecháčky jsou v nabídce ve čtyřech variantách
– s černobílou fotografií zámku, s barevnou leteckou
fotografií zámku a pak dva hrnečky pro ženské a mužské patrioty Holešova. Plechové hrnečky stojí 189 Kč.
Plátěná taška je potištěna černobílou fotografií zámku
a stojí 89 Kč.
Ještě před létem přibudou k těmto suvenýrům
dámská a pánská trička s fotografiemi Roberta Vano,
který bude na zámku vystavovat od 16. července
do 15. září. Veřejnost se dočká také již avizovaných Nadějných kabelek – originální kolekce tašek, kabelek
a peněženek ušitých z vyřazených bannerů MKS Holešov.
Tašky ušili klienti sociálně terapeutické dílny Naděje Zlín.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Tchýně na zabití, pražští herci v Holešově
V úterý 2. dubna zahráli před vyprodaným sálem
holešovského kina Svět pražští herci Dana Homolová,
Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus komedii Tchýně na zabití. Děj oddechového představení
se točil kolem vztahů dětí a matek, matek a dětí, tchýní
a dětí a tchýní navzájem. Zveřejňujeme fotografie z úterního představení a zveme vás na další, které programové
oddělení Městského kulturního střediska Holešov naplánovalo na podzim.
17. září to bude bláznivá komedie Hledám milence a 13. listopadu Hexenšus. MKS Holešov připravuje
na květen speciální májové předplatné, během kterého
si veřejnost může vstupenky na obě představení koupit
za zvýhodněnou cenu.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Vzácné šperky z Holešova putují do Uherského Hradiště
na výstavu o pravěkém umění
Městské muzeum v Holešově ze svých sbírek zapůjčilo největší klenot archeologického fondu - unikátní
bronzový depot (soubor šperků) z Tučap. Veřejnost si
jej prohlédne na výstavě Umění pravěku. Pravěk umění
ve Slováckém muzeu od 12. dubna do 22. září.
Jedinečnost holešovského souboru pravěkých šperků spočívá v tom, že byl nalezen v neporušeném stavu,
což není obvyklé. Skládá se ze čtyř bohatě zdobených
náramků, osmi prstýnků, čtyřiceti jedna nálevkovitých
závěsků, sto osmdesáti pukliček a dalších drobných artefaktů jako drobné drátěné spirálky.
„Je to skutečně laicky řečeno poklad z konce střední
doby bronzové. V roce 1924 jej při orbě našel František
Nedbal. Je nám ctí, že se Holešov alespoň v nepatrném
množství může podílet na významné výstavě pravěkého

umění od nejstarších maleb až po rozvinuté šperkařství,“
řekla muzeoložka Nikol Holubová, která se stará o holešovské sbírkové fondy.
Kromě holešovského bronzového depotu výstava představuje předměty ze sbírek Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, Moravského zemského muzea Brno,
Jihomoravského muzea Znojmo a Muzea jihovýchodní
Moravy Zlín. „Mapuje první estetické a umělecké projevy
v našich dějinách, a to s důrazem kladeným na území Moravy. Veřejnost si prohlédne uměním paleolitu, neolitu,
eneolitu, doby bronzové i halštatské, laténu, doby stěhování národů i raného středověku. Součástí expozice jsou
také dvě ojedinělé rekonstrukce - jeskyně s paleolitickými
malbami a laténské kultiště,“ dodala Holubová.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Na zámeckém nádvoří zazní
benefiční Koncert pro Holešov
Známé swingovky v podání Big Bandu Josefa Hájka si mohou obyvatelé města
poslechnout 1. června 2019 v rámci Koncertu pro Holešov. Jedná se o třetí benefiční
akci tohoto druhu. Orchestr zahraje bez nároku na honorář a výtěžek z dobrovolného
vstupného pořadatelé použijí na provoz zámecké kašny.
S iniciativou přišel před lety rodák Petr Zachar, který žije v Kanadě, ale do Holešova
se stále rád vrací. Oslovil Big Band Josefa Hájka a vznikl společný projekt, jak spojit
dobrou věc s příjemným setkáním a hudbou.
Koncert začíná v 9.30 hodin na zámeckém nádvoří a spolu s kapelou zazpívájí sólisté Petra Kuciánová, Petra Foltýnová, Josef Vaverka a Martin Hejník. V doprovodném
programu vystoupí děti z tanečních kroužků SVČ Tymy Holešov a děti pěveckého sboru
Základní umělecké školy Holešov.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
Foto na straně: Mgr. Dana Podhajská
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Dny města nabídnou jak tradiční akce, tak i novinky
Holešov - Dnům města Holešova budou letos věnovány dva víkendy. O grandiózní zahájení se 10. května
postará koncert Richter Gala, kterým se bude oslavovat
310. výročí narození významného skladatele a umělce
F. X. Richtera. Ten sám uváděl město Holešov jako místo
svého narození, ačkoliv matričně tento fakt doložen nikdy nebyl. Město Holešov jej ale jako svého rodáka vnímá a je na jeho odkaz patřičně hrdé. Na programu koncertu budou skladby Super Flumina Babylonis, Miserere
f moll a Koncert pro cembalo a orchestr, které provede
Czech Ensemble Baroque pod dirigentskou taktovkou
Roman Válka.
Městské oslavy budou pak v neděli pokračovat tradičním programem s názvem Kytička pro maminky v podání žáků ZUŠ Holešov. Na tento víkend naváže ve čtvrtek 16. května slavnostní Předávání grantů pro neziskový

sektor. Hlavním dnem oslav bude sobota 18. května, kdy
bude po celé dopoledne probíhat Májový jarmark na náměstí, návštěvníci mohou navštívit také rybářské závody
nebo se vydat na Sarkandrovskou pouť na Svatý Hostýn.
Sobotní večer patří již tradičně Slavnostnímu oceňování
osobností města za rok 2018 a vyvrcholením dne bude
Společný koncert vybraných žáků ZUŠ Zlínského kraje
a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s názvem Malí
velcí filharmonici. V neděli proběhne neodmyslitelně
Mše svatá za město a partnerská města, jejichž zástupci
se Dnů města Holešova pravidelně účastní. Na zámku
bude probíhat sběratelská burza a zajímavostí letošních
oslav bude Otevřený úřad pro veřejnost, kdy budou moci
zájemci absolvovat prohlídku úřadu s možností zhlédnutí stříbrného hejtmanského meče.
Hana Helsnerová

Unikátně řešený most do zámku je krajskou
Památkou roku 2018
Při opravě rampy vedoucí přes zámecký příkop byl
odhalen zcela unikátní raně barokní most. Aby si město
Holešov tuto památku zachovalo a zároveň umožnilo
most i nadále využívat jako přístupovou komunikaci
do zámku, bylo vymyšleno raritní řešení. Stará rampa
byla odstraněna a nová rampa byla pojata jako železobetonová skořápka, tudíž vznikl takový „most v mostě“.
Původní torzo mostu je tedy prezentováno uvnitř nové

rampy – mostu a je dokonce přístupné. Díky točitému
schodišti může být součástí speciálních prohlídkových
okruhů zámku.
Most byl oceněn také v krajském kole jako Památka
roku 2018 a postoupil do celostátního kola. V republikovém kole se už most v obrovské konkurenci neprosadil
a vítězství si odnesla Chalupa Daňkovice.
Hana Helsnerová

Noc s Andersenem 2019 ve znamení kouzel
Letošní Noc s Andersenem byla kouzelná. Doslova.
Městská knihovna v Holešově se proměnila ve Školu čar
a kouzel v Bradavicích a na malé nocležníky čekal jak
čarodějnický profesorský sbor, tak nejznámější studenti
bradavické školy, Harry Potter, Ron Weasley a Hermiona
Grangerová.

Děti si v rámci noci s Andersenem vyzkoušely jaké
by to asi bylo studovat na vysněné čarodějnické škole,
a proto poté, co se ubytovaly, byly přivítány samotným
ředitelem Brubálem a mluvící Moudrý klobouk je rozřadil
do jednotlivých kolejí. Na začátek je čekalo dobrodružné
pátrání po Kameni mudrců, které je zavedlo až k zámecké
hvězdárně a jelikož úkoly, které je potkaly cestou splnily
na jedničku, Kámen mudrců byl objeven a zachráněn!
V knihovně je potom po vydatné večeři čekala čarodějnická výuka, kde si všichni mohli vyzkoušet pře-
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měňování, obranu proti černé magii, jasnovidectví či své
znalosti bylinkářství.
Vrcholem večera pro mnohé bylo očekávané promítání filmu Harry Potter a Kámen mudrců, které přeci jen
na plátně v prostředí studovny mělo slavnostní nádech.
Domů si každý z účastníků odnesl jak diplom absolventa
školy čar a kouzel, tak doufáme i trochu toho radostného
kouzla a zážitků někde v duši.
Mnohokrát děkujeme všem, co se jako vždy bez
nároku na honorář na této báječné akci podíleli. Děkujeme panu Karlu Bartoškovi a jeho dceři Katce, manželům
Machálkovým a Bětce Bouchalíkové za dechberoucí he-

recké výkony, Ing. Janě Papežíkové za svačinky pro malé
čaroděje, MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. za finanční
podporu, díky které bylo možno zakoupit potřeby pro
kreativní tvorbu a dětem ze školní družiny 1. Základní
školy Holešov od vedením pana vychovatele Barančíka
za exkluzivní výzdobu výloh.
Letos s námi hrál i kouzelný prostor knihovny, který
už mnohokrát děti na besedách nazvaly prostředím „jako
z Harryho Pottera“ , čímž nám poskytly inspiraci a nutno
říci, že jedinečné prostory holešovské knihovny dětem
zážitek z letošní Noci s Andersenem umocnily vskutku
dokonale.

foto: Dana Podhajská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Veronika Polášková – Holešov
Miroslav Sovadina – Přílepy
Alena Přikrylová – Hulín
Aleš Burda – Hulín
Andrea Bardodějová – Martinice
Radim Totek – Žeranovice

ÚMRTÍ
Rudolf Spáčil – Holešov, č. Tučapy
Ludmila Procházková – Holešov
Ludmila Kuklová – Holešov, č. Dobrotice
Josef Stoklasa – Holešov

Miroslav Andrýsek – Holešov
Táňa Svitanová – Holešov
Jarmila Večerková – Holešov
Zdenka Daňková – Holešov
Blanka Hudcová – Holešov

Růžena Mrlinová – Holešov
Marie Slováčková – Holešov
Miroslav Lušovjan – Holešov, č. Dobrotice
Dana Chytilová - Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání občánků, které probíhá v prostorách obřadní síně – sala terreny
holešovského zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín na Městský úřad
v Holešově, matrika, přízemí vpravo, dveře č. 110. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. 573521355

Přání
„Náčelník kmene Fogo Hogo zvaný
Velké péro vstupuje 24. 4. 2019 do světa
dospělých.
Přátelé jeho kmene mu přejí pevné
zdraví a hodně štěstí.“

Poděkování
Chtěli bychom velmi poděkovat
NADACI ŽIVOT UMĚLCE za udělení grantu
na podporu realizace divadelní inscenace
AUDIENCE, Václava Havla v nastudování
Divadelního studia Viktorka z.s.
S díky
Divadelní studio Viktorka z.s., Holešov

Tradiční vzpomínková akce u příležitosti
výročí osvobození města Holešova
V pondělí 6. května se uskuteční tradiční kladení věnců u příležitosti ukončení
2. světové války a osvobození města Holešova od fašismu.
Pietní akce se koná v 16:00 hod. na městském hřbitově u pomníku padlých před
obřadní síní. Hudební doprovod zajišťuje Holešovská muzika.

Humanitární sbírka šatstva poděkování
Humanitární sbírka šatstva se opět setkala s ohlasem. Tato sbírka pomáhá jak lidem
v Holešově a jeho okolí, tak putuje do dalších měst a Charit. Díky fy Dimatex máme plynule
odváženy pytle, které nám na sbírku přinesete, a kdykoli je potřeba, tak je nám dovezeno
pro potřebné lidi oblečení či lůžkoviny.
Děkujeme všem dárcům za přinesené oblečení, fy Tesco za spolupráci a dobrovolníkům
za jejich nasazení a práci při třídění oblečení. Velmi děkujeme za technicky velmi potřebnou
pomoc pro realizaci celé sbírky Technickým službám města Holešov, konkrétně jejímu jednateli
panu Liboru Liškovi, který nám dodal dostatečné množství pevných a velkých pytlů, které jsou
nutné pro sběr oblečení. Děkujeme Českému zahrádkářskému svazu Holešov za bezplatné zapůjčení prostor, kde se vše realizuje, je to pro nás velká pomoc a podpora.
Ještě jednou díky všem.

Vážení přátelé jazzu a swingu

BIG BAND Holešov
pořádá ve spolupráci s MKS Holešov koncert
v pátek dne 3. 5. 2019 ve 20:00 hodin v kině SVĚT v Holešově
Koncert je věnován Duke Elligtonovi (29. 4. 1899 - 24. 5. 1974)
a Woody Hermanovi ( 16. 5.1902 - 29. 10. 1987).
Zpívat budou: Petra Foltýnová, Josef Vaverka a Martin Hejní
Zve Vás BIG BAND Holešov
Vstupné dobrovolné (Doporučená výše vstupného 120,- Kč)

MC Srdíčko
pořádá
pro děti od 5 let letní kurz
BOB A BOBEK NA CESTÁCH.
TERMÍN KONÁNÍ: 8. - 12. 7. 2019
MÍSTO KONÁNÍ: MC Srdíčko
DOBA KONÁNÍ:
polodenní od 8 do 12 hodin bez oběda
CENA: 600 Kč
Program zaměřen především pro předškoláky: pohybové hry, poznávání,
tvoření, výlet, spoustu zážitků a překvapení.
Lektorky: Mgr. Kateřina Jarkovská Němečková a Eva Fuksová
Přihlášky a podrobnosti v MC Srdíčko,
Školní 1582, Holešov.
Tel. 573 397 163,
email: m.c.srdicko@seznam.cz.
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Zápisy do mateřských škol
MŠ Sluníčko

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Holešov pro školní rok 2019 - 2020 se bude konat
2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 vždy od 9.00 do 12.30 hodin, v prostorách mateřské školy na Havlíčkově ulici, čp.1409, Holešov (i pro další místa
poskytovaného vzdělávání MŠ Tučapy a MŠ Všetuly).

Naše „sluníčková“ školička
Je to jistě naše školka, kam každý kluk nebo holka
hned po ránu běží rád, když by mohl ještě spát.
Je tu dobrá nálada, za školkou je zahrada,
výběr hraček je tu velký, milé paní učitelky.
Ať to vědí všechny děti, ať k nim tato zpráva letí,
přijďte všichni, budem rádi, že k nám přijdou kamarádi!
Co naše mateřská škola nabízí
• provoz mateřské školy na třech pracovištích v rámci
Holešova (Havlíčkova 1409, Všetuly Sokolská 70 a Tučapy 71) s vlastní školní jídelnou
• zaměřujeme se na správný zdravotní, duševní i pohybový vývoj dítěte, pomocí činností výtvarných,
hudebních, pracovních, jazykových a pohybových
• pro vzdělávání dětí a jejich správný vývoj poskytujeme
klidné, podnětné, bezpečné, téměř rodinné prostředí

MŠ Radost

• programy zaměřené na spolupráci rodiny a mateřské
školy – tématicky zaměřené tvořivé dílny, Mikulášská
nadílka, Pohádkový karneval, Den otevřených dveří –
Den se Sluníčkem, Kraslice, Oslava Dne dětí, Loučení
s budoucími školáky
• zábavné aktivity pro děti s cílem rozvíjet pohybové
schopnosti dětí – Olympiády se Sluníčkem
• pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě
• Společenské centrum – adaptaci na prostředí mateřské školy za přítomnosti rodiče
• plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ – v rámci dlouhodobé
spolupráce s 3. ZŠ
• kvalifikovaný, odborně vzdělaný a zkušený personál
Naším cílem jsou děti spokojené, které aktivně prožívají
den v mateřské škole, a spokojení rodiče.

Žádosti rodičů a zákonných zástupců dětí se budou přijímat ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2019 vždy od 13.00 do 16.30 hodin, v prostorách mateřské
školy na Grohově ulici. Tiskopisy potřebné k zápisu dítěte jsou k dispozici ke stažení na www.ms-radost.cz nebo je obdržíte přímo v MŠ.

Naše mateřská škola se jmenuje RADOST. Připravujeme pro děti prostředí a příležitosti, ve kterých mohou
prožívat radost ze zvládnutí svých dětských objevů,
dovedností, kontaktů s ostatními. Snažíme se jim být
na této cestě průvodcem.
Na základě programu podpory zdraví, který s dětmi
již dlouhá léta realizujeme, a který je založen na prožívání úcty k sobě, ostatním i všemu, co je kolem, využíváme pedagogické metody umožňující naplnění kréda
– POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM.
Jedná se o prožitkové učení, principy problémového učení, práci s osvojováním a zvládáním kompetencí
– samostatnosti, odpovědnosti, řešení problémů, využití metod montessori pedagogiky pro rozvoj intelektu
a dovedností dětí. Snažíme se o individualizaci vzdělá-

MŠ Masarykova

vací nabídky tak, aby děti prožívaly na své cestě radost
ze svých vlastních pokroků.
K programu školy také patří zájmové aktivity pro
děti, jako je „PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU“ „VÝTVARNÉ TECHNIKY“ „KERAMICKÉ TVOŘENÍ“, „POHYBOVÉ A TANEČNÍ ČINNOSTI“. Rovněž celoroční projekty určené starším dětem
se staly oblíbenou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Poznáváme společně historii, kulturu
a umění našeho města, ekologickou a environmentální
problematiku.
Také bychom vám rádi naši školu představili.
Ke škole na Grohově ulici se čtyřmi třídami, pátou
určenou pro menší počet dětí, kterou využíváme pro nejmladší děti, vlastní školní kuchyní, rozlehlou zahradou,
patří i třída mateřské školy v Dobroticích.

Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete nás blízko centra města, přesto v klidném a krásném
přírodním prostředí. Areál školy je chráněn před dopravním ruchem zahradami okolních objektů. Poskytuje dětem zázemí pro klidné a nerušené hry. Třídy jsou velké
a slunné, s dostatkem prostoru. Umožňují širokou nabídku činností, pohybových a tvořivých aktivit.
Máme vlastní školní jídelnu, takže jídlo se dostane
k dětem v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.
VE ČTVRTEK 2. 5. 2018 VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. UKÁŽEME VÁM DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLE V DOBĚ OD 8.30 DO 16 HODIN.
JEŠTĚ JEDNOU VÁS NA NÁVŠTĚVU K NÁM SRDEČNĚ
ZVEME.
Bc. Alena Kotoučková, ředitelka MŠ

Zve rodiče budoucích školáčků na zápis do MŠ Masarykova a MŠ Žopy
Kdy: 2. 5. 2018 od 9.00 do 13.00 hodin
Kde: MŠ Holešov, Masarykova ulice
3. 5. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin
PROČ: Protože s námi si budete hrát celý rok.

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:
Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je
dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velikou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy - odloučeným
pracovištěm je MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce
v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.
Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání
založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi
a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ
máme vytvořeno téma s názvem „Hrajeme si celý rok“.
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• pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností nabízíme možnost individuální logopedické
péče přímo v mateřské škole – logopedické třídě
• péči o zdravou výživu přípravou kvalitní a plnohodnotné stravy
• flexibilní denní režim, uzpůsobený potřebám dětí
• péči o zdravý vývoj dětí pomocí cvičení jógy a jiných
pohybových a relaxačních cvičení, pomocí pobytu
venku
• zkušenosti s integrací postižených dětí
• individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ – pomocí
Metody dobrého startu, metody rozvoje fonematického vnímání
• rozvoj jazykových, výtvarných a pracovních schopností v zájmových aktivitách
• individuální nápravu vad řeči
– Pilníček pro tvůj jazýček

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší
děti probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si
s anglickými slovíčky, Individuální logopedická péče, Keramika, Předškoláček - příprava předškolních dětí na školu, pobyt v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění, návštěvy v knihovně a jiné zajímavé aktivity.
Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy s rodiči např. Dýňové tvoření, Jablíčkový týden,Vánoce u stromečku a jiné.
Zajímavostí jsou činnosti u interaktivní tabule.
Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou

interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry,
rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky
tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde,
pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP
je výuka anglického jazyka, a tak si děti hrají na tabuli
i v angličtině.
Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými
pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být
vyhledávanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným klimatem.

www.holesov.cz
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Vítej, jaro! Děti z MŠ Sluníčko se definitivně Den se Sluníčkem
Velký zájem o vzdělávání v naší mateřské škole prorozloučily s paní Zimou
jevili rodiče, kteří nás 21. 3. 2019 navštívili.
Tradiční společnou vycházkou a vynášením Morany vyvrcholil Den otevřených dveří v MŠ Sluníčko. Děti
se po tvořivém a herním dopoledni vydaly společně
s učitelkami a návštěvníky školky na společnou vycházku
k řece Rusavě. Tam každá třída vzorně přednesla básničku, která paní Zimu doprovodila na její poslední cestě,
a následně hodila vlastnoručně vyrobené Morany do

řeky. Některé z nich budou ještě k užitku ptáčkům nebo
divokým kachnám, protože byly vyrobené z pečiva. Takto se děti z MŠ Sluníčko za krásného počasí rozloučily se
zimou a přivítaly jaro. Každá třída za svůj přednes sklidila potlesk a vydala se zpět do školky, právě včas k obědu.

Den se Sluníčkem – je dnem otevřených dveří.
Snažíme se návštěvníkům poskytnout všechny potřebné informace, dát jim příležitost prohlédnout si naši
školku i její okolí. Navštívilo nás bezmála 60 malých dětí,
které v doprovodu svých rodičů využily možnosti pohrát
si s hračkami, které pro ně byly velkým lákadlem.

Hana Helsnerová

Lenka Krčová, Mateřská škola Sluníčko Holešov

Březen plný aktivit v 3. ZŠ Holešov
Návštěva dětí z mateřské
školky Sluníčko u prváků
Rádi jsme přivítali naše malé kamarády z mateřské
školky. Přišli se na nás podívat do vyučovací hodiny a vyzkoušeli si, jaké je to v první třídě. Posadili se do našich
laviček a zkoušeli s námi poznávat písmenka, počítat
nebo psát. Ukázali jsme jim, co se musí všechno pořádný
prvák naučit.

Oběd pro veřejnost
ve školní jídelně
V sobotu 16. března jsme v naší školní jídelně přivítali
130 strávníků na tradičním obědu pro veřejnost. Navštívili
nás staří známí, kteří se na připravované obědy dlouhodobě
těší, a rádi se do naší školy vracejí. Někteří naopak přišli poprvé vyzkoušet chuť našich obědů, prohlédnout si prostředí
jídelny i školy. Všem chutnalo, jak o tom svědčí mnoho zapsaných pochval, jídlo z plných talířů zmizelo a nic nezůstalo. Tato skutečnost může těšit naše paní kuchařky, které
v sobotu jídlo připravovaly od brzkého rána.

Zápis nanečisto pro předškoláky
Ve čtvrtek 21. března se v naší škole sešlo padesát
předškoláků s rodiči, aby si vyzkoušeli, co je čeká u dubnového zápisu do první třídy.
Na čtyřech stanovištích děti předvedly, jak jsou šikovné v počítání, malování i ve hře na hudební nástroj.
Paní učitelky z prvního stupně přitom rodičům radily, jak

rozvíjet u jejich předškoláků další dovednosti potřebné
ke zdárnému nástupu do první třídy. Děti se také seznámily s prostředím tříd, vyzkoušely si pracovat chvíli samostatně a tak při zápisu do naší školy v dubnu nebudou
mít žádné obavy a budou se cítit ve známém prostředí
dobře a uvolněně.

Čisté město
Zapojili jsme se do výzvy
města Holešova a ve slunečných březnových dnech jsme
uklízeli veřejné prostory v okolí
naší školy. Třídy druhého stupně si rozdělily zelené plochy
mezi školou a přilehlými domy,
vyhrabávali starou trávu a uklízeli odhozené odpadky.
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Šikulové z 2. Základní školy Holešov
Pořad ČESKÉ TELEVIZE Šikulové zavítal do 2. Základní školy Holešov, kde společně
s dětmi natočili další díl tohoto oblíbeného pořadu o tvoření.
"Ruku k dílu přiložíme, s Janou něco vyrobíme.
S Ivem bude legrace, pustíme se do práce !!!"
Na Janu s Ivem, moderátory tvořivého pořadu pro děti, jsme se hodně těšili a byli
jsme zvědaví, jak takové natáčení vypadá. V deset hodin dopoledne padla první klapka
a mohlo se začít. Téma našeho tvoření bylo historické - Jak si děti dříve hrály. No a kdo
by se s chutí nepustil do práce? Vždyť jsme vyráběli tak pěkné hračky... káče, hadrové
panenky, vodní mlýnky a cvrnkací kuličky. Jana s Ivem nás celým pořadem provázeli
a radili, jak na to.
Natáčení jsme si užili a těšíme se na další spolupráci s ČESKOU TELEVIZÍ!!!
NEZAPOMEŇTE SE DÍVAT 5. 5. 2019 V 11:05 NA DÉČKU!!!!

Oranžové hřiště v Holešově bude
sloužit tisícovce školáků i veřejnosti
Oranžové hřiště, které nedaleko centra města otevřely první jarní den roztleskávačky s pompony z 1. Základní školy Holešov, bude sloužit téměř tisícovce žáků dvou
okolních škol a odpoledne i dalším zájemcům. Na vybudování hřiště, jež vyrostlo
na místě dřívějšího nevzhledného a nebezpečného betonového plácku, přispěla městu
půlmilionem korun Nadace ČEZ.
„Je to další šance, jak děti dostat od počítačů ke sportu. Žáci už se těší, až si na něm
zahrají fotbal a taky stále populárnější florbal,“ řekl při otevření tělocvikář a zároveň
zástupce ředitelky 1. ZŠ Holešov Petr Oral.
Slavnostní zahájení provozu hřiště pokračovalo netradičními soutěžemi žáků prvních a devátých tříd a proslovy hostů. „Výměna původního betonu za moderní umělý
povrch byla hodně náročná, takže podpora Nadace ČEZ nám přišla vhod,“ poděkoval
starosta Holešova Rudolf Seifert a dodal, že jde už o druhé Oranžové hřiště ve městě.
První sportoviště vybudované s podporou energetiků je v provozu od roku 2017 v okrajové části Količín.
Nové hřiště je osazeno mantinely, což umožní nástřik ledové plochy a využití
i v zimě na bruslení i malé formy hokeje. „Multifunkční hřiště patří mezi ta nejoblíbenější vůbec. Je moc dobře, že i v menších městech myslí na sportovní vyžití dětí v době
školní výuky i na aktivní způsob trávení volného času,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
Grantový program Oranžové hřiště pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci
dětských a sportovních hřišť od roku 2003. Vedle tradičních vznikají i nové typy hřišť,
například sportoviště s fitness prvky pro seniory nebo workoutová hřiště. Celkem podpořila Nadace ČEZ vznik již přes 500 Oranžových hřišť v celé České republice.
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ZUŠ otevírá nový obor
ZUŠ Holešov se rozrůstá o nový obor. K výtvarnému, hudebnímu a tanečnímu se přidává ještě obor literárně - dramatický. Co vše tomu předcházel
o vysvětluje a na další otázky odpovídá Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD.
Tento obor je velmi žádoucí. Cítíme, že tady chybí, i proto, že město je divadelně
zaměřeno, a divadlo má v Holešově tradici. Literárně-dramatický obor nabízí báječnou
možnost propojovat další obory, klidně i všechny najednou. Z naší strany byl iniciován
už v loňském roce, nějaký čas pak zabralo schvalování, ale vše se stihlo, a tak jej můžeme
konečně otevřít. Od září tak bude mít holešovská ZUŠ již všechny obory a už se moc těšíme na první představení.
Jaké předpoklady by měl splňovat ten, kdo by se chtěl přihlásit?
Schopnost dramatického projevu. Čisté intonace při zpěvu. U zápisu pak přednést
báseň, nebo část jiného lit.- dramatického útvaru.
Novinkou je také možnost výuky hry na varhany a kontrabas. Škola tedy
má vlastní varhany?
Nemá, budeme do školy pořizovat digitální varhany, pro koncerty bychom rádi využili nástroj ve farním kostele, nebo v zámku.
Můžeme se tak těšit na zajímavé koncerty například v sala terenně,
kde varhany jsou?
Ano, a to hned v září, kdy bude mít svůj koncert Kristýna Novotná, která povede
varhanní třídu na holešovské ZUŠ.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Holešovští gymnazisté zvítězili v přírodovědné televizní soutěži
„Už tam budem?“ Tak zní název nového televizního
pořadu České televize, jehož natáčení se zúčastnila skupina pěti žáků ze třídy Tercie z Gymnázia Ladislava Jaroše
v Holešově. Ti se ve středu 20. března spolu s třídním učitelem přesunuli vlakem do ostravského areálu U6, který jim
poskytl příjemné zázemí i věrohodné nadčasové kulisy.
Samotný název je poněkud zvláštní a typicky dětskou otázkou: „Už tam budem?“ se v tomto případě
myslí: „Už budeme na Marsu?“ Z toho vyplývá, že celá
soutěž je založena na tématice vesmíru a přírodních věd.
Na programu byly jak vědomostní, tak i dovednostní úkoly. Znalosti účastníků byly prověřeny formou
záludných kvízových otázek či chemických a fyzikálních
pokusů. Potřebovali jsme ale i fyzicky zdatné jedince,
protože jedním z úkolů bylo šplhání po provazovém žebříku. Dívky oblečené do skafandrů se pak spolu utkaly
v hledání předmětů v simulátoru černé díry.
Naši žáci soutěžili proti týmu z gymnázia z nedaleké Karviné, nad kterým po velmi vyrovnaném průběhu
zvítězili. Po strhujícím závěru si holešovští gymnazisté
odnesli hodnotné ceny a upomínkové předměty. Celá

naše třída pak jako bonus získala volnou vstupenku do
U6 – Svět vědy a techniky.
Děkuji všem soutěžícím (Honza Vykopal, Adam
Hlobil, Radek Večeřa, Tereza Pšejová, Beáta Hásová) za
vzornou reprezentaci školy!

Náš díl bude ke zhlédnutí na programu ČT Déčko
v neděli 12. 5. 2019 před polednem nebo následně na internetu: https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem
Mgr. David Čuřík
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Výměnný pobyt Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
a Freie Schule Anhalt Koethen
V rámci dlouhodobé spolupráce našeho gymnázia
a německé Freie Schule Anhalt Koethen navštívili němečtí
studenti Českou republiku.
Ubytováni byli v hostitelských rodinách žáků ze tříd
tercie a kvarty. Pro všechny zúčastněné studenty byl připraven bohatý pětidenní program, který obsahoval nejen
běžnou výuku, ale i prohlídku našeho města a významných měst kraje - Zlína a Olomouce.
V Holešově jsme společně navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek, židovský hřbitov a Šachovu
synagogu. Ve Zlíně jsme absolvovali prohlídku Baťova
mrakodrapu a Obuvnického muzea. V Olomouci jsme viděli Arcidiecézní muzeum a Muzeum umění.
Ve čtvrtek proběhlo přátelské setkání všech zúčastněných žáků, jejich rodičů a realizačního týmu s vedením školy a místostarostou města Holešova. Po bohatém
skvělém občerstvení, které přichystali rodiče hostitelských
rodin, jsme si mohli řádně zasportovat. V pátek jsme si
vychutnali závěrečný slavnostní oběd v restauraci Kanada.

První polovina výměnného pobytu byla velmi zdařilá a splnila svůj účel. Žáci živě konverzovali v angličtině
i němčině a němečtí hosté poznali, jak se studuje v Česku
a jak krásná místa v okolí Holešova máme. Teď už se všichni těšíme na druhou polovinu tohoto programu. V září se
uvidíme v Německu. Už teď se moc těšíme.
Za studenty Alena Vaculíková, třída Kvarta

Velmi děkujeme
za finanční podporu našeho projektu Česko – Německému Fondu budoucnosti, městu Holešov, firmě Jospo,
paní dr. Haně Vaculíkové a všem do projektu zapojeným
rodinám.
Za realizační tým
Mgr. Eva Šemnická

Mimořádný výkon žáka Tomáše Buchty z Gymnázia
L. Jaroše v matematické soutěži Pangea
Začátkem dubna byly zveřejněny výsledky v matematické soutěži Pangea. Tato soutěž je určena pro žáky
základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. Je unikátní v nabídce matematických úloh, které
sestávají z běžného života kolem nás. V letošním roce
byly zvoleny matematické úlohy v duchu témat Hudba,
Příroda a Ekologie. Žák Tomáš Buchta z třídy kvarty Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově dosáhl mimořádného

úspěchu. Dokázal se umístit ve své kategorii 9. ročníků
a příslušných víceletých tříd gymnázií na 1. místě z celkových 7129 účastníků v celé ČR. Zaslouženě tak postupuje do finálového kola, které se uskuteční 17. 5. v Praze
a přejeme mu i nadále hodně štěstí.
Za předmětovou komisi matematiky
Mgr. Zdeněk Hrnčiřík
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SORRY KLUB SLAVÍ PADESÁTINY
Nejsme si jisti, kolika dnešním čtenářům pojem
SORRY klub něco říká. Ti, kterým je 50 a méně, jeho vznik
a první léta ani pamatovat nemohou. V 10.čísle Holešovska z roku 1999 je uvedeno: „Holešovský Sorry klub
patřil k těm nejvýznačnějším aktivitám, které ovlivnily
život města a formovaly několik dospívajících generací.“
Připomeňme si události, které i po padesáti letech vyvolávají u členů emoce. Jak to tedy tenkrát všechno bylo?
Vše začíná v roce 1967. Emil a Petr Mikšovičovi s Mirkem Režným sledují činnost klubů na vysokoškolských
kolejích v Brně. Uvažují o zřízení obdobného klubového zařízení v Holešově, které by sloužilo holešovským
vysokoškolákům a studentům gymnázia. Z nesmělého
dotazování u představitelů města bylo zřejmé, že realizace této myšlenky bude velmi obtížná. Přišel však
leden 1968 a celkové uvolnění po nástupu Dubčekova
reformního křídla začalo měnit i postoje holešovských
funkcionářů. Píšeme dopisy, ve kterých sdělujeme naše
představy. Vše bez odezvy. Naděje svítá, když je Emil pozván do Městského výboru národní fronty, aby zastupoval mládež. Městská organizace ČSM, která se scházela
v klubovně objektu dnešní drogerie na Palackého ulici,
přestala existovat. V červnu jsme konečně pozváni do
Rady Měst.NV. Účastní se Emil Mikšovič a Věra Zapletalová. Jednání řídí předseda Miroslav Pavelka, který zaujímá neutrální názor, avšak členové Rady naše představy
ani v nejmenším nechápou. Klubové zařízení, které by
zabezpečovalo kulturní vyžití odpovídající současné
mladé generaci si pletou se Sdruženým závodním klubem na zámku. Nabízí pronajímání některého sálu pro
naše kulturní pořady. Je nám jasné, že nepřesvědčíme-li
je teď, tak už nikdy. Emil dává návrh: přidělte nám jakékoliv vhodné prostory, uhraďte stavební materiál a my
si je zrekonstruujeme. Toto nečekali. Věra ukazuje ruce
a říká: „My máme zdravé ruce“. Závěrem jednání je úkol
daný bytové a dislokační komisi. Přestože jsou členové
Rady přesvědčeni, že se nám náš záměr nikdy nepodaří
uskutečnit, (anebo právě proto) dávají souhlas.Vyhráváme první bitvu.

Doporučuje se bytové a dislokační komisi, aby z hlediska veřejného zájmu urychleně a přednostně řešila a přidělila vhodné prostory, kde by svou činnost mohl vyvíjet
Klub mladých.
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Zástupci klubu mladých se dostavili 8. 7. 1968
do komise a žádali místnost i neupravenou, např. sklepní
v zámku, v pivovaru či jinde. Bylo dohodnuto, že se sami
pokusí takovou místnost najít a přijdou do komise s návrhem k dalšímu jednání. Dosud nikdo s takovým návrhem
nepřišel.
Teď je to na nás. Vybíráme ze tří lokalit. Sklepení
zámku (dnešní Drive klub) je nad naše síly. Sklep pivovaru zpřístupněný z ulice Tyršova rovněž. Sklep LŠU na
Bezručově ulici se nám líbil nejvíce. Do hudebky většina z nás chodila, vše záleželo na souhlasu ředitele LŠU
Engelberta Zedka. Jednáním byl pověřen Emil, který ho
seznámil s myšlenkou klubové činnosti, kde by se mladí
lidé mohli setkávat, vytvářet si svou kulturu, své kulturní
a vzdělávací akce a svou zábavu. Kde by si vše organizovali a řídili. Ředitele Zedka se podařilo pro tento záměr
získat. Roli sehrála i dohodnutá spolupráce při využívání
prostor pro žáky a orchestry LŠU.
VYHRÁLI JSME!

Zdálo se, že již nic nestojí v cestě několika nadšenců
– vybudovat vlastní klub.
Jenže pak přišlo úterý 21. 8. 1968. Ulicemi města
projíždí vojenská auta, výlohy a náměstí mění svou
tvář, rozdáváme letáky, polepujeme výlohy. Cyklostyl
ve sklepení zámku běží naplno. Témata vytváří výtvarník Divadla 6. května Emil Lukáš. Holešovští komunisté
se scházejí ve velké zasedačce MěNV. Správce nás potají
dostává dovnitř. U každé židle je svazek letáků a v čele
velký plakát s veršem Jana Nerudy: Bude-li každý z nás
z křemene, je celý národ z kvádrů.

Náš kolektiv se rozrůstá, je nás již 20. Začátkem září
poprvé vstupujeme do našeho sklepení. Hliněná podlaha se zbytky uhlí, rozbitá sklepní okna, zteřelé omítky, jedna blikající žárovka. Emil nás provází s plánkem
v ruce a my začínáme vidět jeho očima. Vidíme hlavní
sál s klenbami, barovou místnost, krbovou místnost
v prostoru, který sloužil jako prádelka bývalého sirotčince a v jeho rohu plápolající krb. Tyto představy jsou
však ještě daleko, dělí nás od nich spousta brigádnických
sobot, celkem 7650 odpracovaných hodin. Staňa Kuchař
a Luděk Půček mají na starosti stavařinu, Mirek Režný
s Laďou Nedbalem elektroinstalaci. Odkopáváme 20 cm
hliněné podlahy, v kolečkách ji vynášejí Vojta Šmakal,
Petr Nedbal, Jirka Zeman a další. Zdeněk Kolář má zlepšovák – putnu na záda na přenášení uhlí, kterou plníme
hlínou. Bouráme, klademe kanalizaci, otloukáváme
omítky.
Ve čtvrtek 16. 1. 1969 hoří před Národním muzeem
živá pochodeň – Jan Palach. Sobotní brigáda je smutná. V pondělí se snažíme do některé z výloh na náměstí
umístit smuteční výzdobu. Není to lehké, lidé již opět
mají strach. Nakonec se Marcela a Jarka domluví s Margitou Zemanovou na umístění v Charbutově cukrárně.
3. března pořádáme v Sokolovně Jarní ples mládeže. V předsálí visí velký kladivák, u něj fixy s napsanou
větou: Zde si může každý napsat, co chce. A opravdu se
psalo, zejména když to bylo bezprostředně po výhře našich hokejistů ve Stockholmu nad Ruskem. V tento den
vyhlašujeme soutěž o název klubu. Každý může napsat
3 návrhy, lístky taháme z klobouku.
Vyhrává SORRY KLUB.
19. 4. 1969 ve 14 hodin se ve velké zasedačce Měst.
NV koná ustanovující schůze Sorry klubu. Jako host je
přítomen tajemník Měst. NV Jindřich Manďák a předseda Národní fronty architekt Ludvík Volák. Je nás 34,
přijímáme základní dokumenty: Manifest klubu a Stanovy klubu. V tajných volbách je zvolen president klubu
a jmenovaná první klubová rada.

www.holesov.cz

DNY

MĚSTA
HOLEŠOVA

10. - 19. května 2019
PÁTEK / 10. 5.

SOBOTA / 18. 5.

19:00 / zámek - velký sál

7:30 / Holešov - Hostýn

Koncert MUSICA Holešov „RICHTER GALA“
Czech Ensemble Baroque, Barbara Maria
Willi - hammerklavier, Roman Válek Dirigent.

NEDĚLE / 12. 5.
15:00 / Kino Svět

Kytička pro maminky
Program nejen pro maminky v podání žáků
hudeb. a tanečního odd. ZUŠ Holešov.

ČTVRTEK / 16. 5.
18:00 / zámek - velký sál

Předání grantů pro
neziskový sektor
Fond kultury, sportu a vzdělávání.

Sarkandrovská pouť na Sv. Hostýn
7:30 hod. - mše svatá, 8:00 hod. - zahájení
poutě z Holešova na Hostýn, 14:15 =
Hostýn - bazilika - svátostné požehnání,
konec poutě.

8:00 - 14:00 /náměstí Dr. E. Beneše

Májový jarmark
10:00 /rybníčky Holešov

Rybářské závody
18:00 / zámek - sala terrena

Slavnostní oceňování osobností
města za rok 2018

NEDĚLE / 19. 5.
9:30 /Kostel N. P. Marie Holešov

Mše svatá za město
a partnerská města
10:00 - 12:00 / úřad města

Otevřený úřad pro veřejnost
Prohlídka úřadu s možností zhlédnutí
stříbrného meče zemského hejtmana
Jana z Rottalu. Od 11:00 - 12:00 hod. se
budou na vás těšit i představitelé města.
Pro návštěvníky bude připraveno i malé
překvapení.

8:00 - 12:00 / zámek Holešov

Sběratelská burza

V rámci koncertu „Malí velcí filharmonici“.

19:30 / zámek - velký sál

Koncert MUSICA Holešov Malí velcí filharmonici
Společný koncert vybraných žáků ZUŠ
Zlínského kraje a členů Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín.

www.holesov.info

AKCE

Oslava světového dne zdraví:
Den pro zdraví a Charitativní běh
Náš i váš Den pro zdraví 2019 v aule 3. Základní školy Holešov... příjemné dopoledne přineslo spoustu tipů,
zdravých rad, receptů, ochutnávek, setkání i možností
prověřit si, jak na tom vlastně jsme. Budeme se těšit zase
za rok. Díky za pomoc při organizaci Vital life centrum
zdraví a 3. ZŠ Holešov.

Díky také všem, kteří se v sobotu 13. dubna i přes
nepřízeň počasí zapojili do charitativního Běhu pro zdraví, a podpořili nákup invalidního vozíku pro Centrum pro
seniory Holešov. Vybrali jsme pět tisíc korun. Městské
kulturní středisko Holešov děkuje také Night Trail Run
za přípravu a organizaci druhého ročníku běhu.
Text a foto Dana Podhajská

AKCE

Zahájení zámecké sezóny:
Drahé kameny na zámku
Zámek Holešov a Městské kulturní středisko Holešov symbolicky zahájilo sezonu
13. dubna rodinnou putovní akcí po památkách Drahé kameny na zámku. Návštěvníci
si užili cestu za polodrahokamy, které nacházeli ve skrytých truhlicích na pěti stanovištích. Díky oživlým historickým obrazům si mohli užít hvězdárnu s hvězdáři, na zámeckých kanálech rybáře, v kovárně kovářku - bylinkářku a kováře při práci v dílně,
v Šachově synagoze potkali rabína a v obřadní síni židovského hřbitova Žida a Židovku. Cestou na ně číhal i loupežník. Hra vrcholila ve Velkém sále zámku před královskou
rodinou. Každého malého účastníka král odměnil polodrahokamem a lidé si závěrem
na nádvoří užili rytířský turnaj a ohnivou show.
Počasí tradiční akci na úvod sezóny tentokrát vůbec nepřálo, proto MKS Holešov
uvažuje, že hru zopakuje na podzim.
Text a foto Dana Podhajská

INZERCE

Letošní plesovou sezónu zakončil úspěšný
Party ples
Pro dvojici organizátorů to byla pro zatím největší akce a dle ohlasů se jí zhostili velmi dobře.
Návštěvníci ocenili jak výběr moderátora, interpretů, tak i novinek, díky kterým byl ples na zámku
tak trochu jiný než obvykle. Ať už šlo o neformální
oděv nebo snahu o eliminování front u baru. Spokojení lidé i uvolněná koncertní atmosféra, to vše si
organizátoři kladli za cíl, který také splnili. Velkou
pochvalu dostali také od vystupujících za backstage.
Záležet si dali také na technickém zpracování celé
akce, nádvoří holešovského zámku tak například
získalo zcela novou tvář díky efektnímu nasvícení.
Z úst pořadatelů zaznívá poděkování všem návštěvníkům, účinkujícím, personálu, zaměstnancům MKS
i sponzorům (Raab Computer, Etmonta, kamenictví
Sedláček, krmiva Doleželová, Golden Cafe, Elko EP).
Hana Helsnerová

Rádio Kroměříž také zakončilo plesovou sezónu,
příští rok dorazí Palo Habera
Radio Kroměříž bude i v roce 2020 pořádat dva plesy. Jako TOP VIP osobnost Reprezentačního plesu vystoupí Palo Habera. V Kroměříži bude 25. ledna
2020. První várka vstupenek půjde bzdy do oběhu, rezervace a info na emailu
obchod@radiokromeriz.cz
Že by se maškarní plesy neměly pořádat jen pro děti, o tom svědčí Maškarní
bál Rádia Kroměříž, který se konal 23. března 2019. Zakončil tak v odlehčeném
duchu celou plesovou sezónu. Doslova vyblbnout se přišlo přes čtyři stovky
dospělých. Hlavní hvězdou večera byl oblíbený slovenský zpěvák a textař Vašo
Patejdl. Přípravu kostýmu nebrali hosté jako povinnost, ale skvělou zábavu,
se kterou si dali opravdovou práci. Večerem hosty provázely moderátorky Rádia
Kroměříž, které v závěru večera vyhlásily ty nejlepší masky. Nejvíce populární
dvojicí se stali manželé z Doby ledové, kteří vybojovali první místo, druhé získala pohádková sestava: Měsíčník, Slunečník, Větrník a Večernice, třetí místo
patřilo akčním zlodějkám.
Na další porci masek a zábavy se hosté mohou těšit 21. března 2020,
kdy se uskuteční již čtvrtý ročník Maškarního bálu Rádia Kroměříž. Se zábavou
ale nemusíte čekat na příští rok. V letních měsících fanoušky Radia Kroměříž
čeká festival Největší ZÁBAVA na Moravě, kde vystoupí Metalinda, Reflexy,
Premiér, Press, Motus, Zoči Voči, Minami, DneskaNE. Akce se koná v sobotu
20. července na Pionýrské louce v Kroměříži.

VÝROČÍ

První členové SORRY KLUBU
5. 6. pořádáme v zámecké Sallatereně představení
Divadla pracujících s hercem Gustavem Opočenským.
Jedná se o montáž hudby, výňatků z Čapkových „Hovorů
s TGM“ a filmových záběrů ze srpnové okupace. Sallaterena je přeplněna, na stolech hoří svíčky. Díky zásahu
holešovských komunistů se další představení již nikdy
nekonalo. Bylo to i rozloučení se zbytky jakéstakés svobody a symbolickým sdělením, na které straně barikády
Sorry klub stojí.
Práce ve sklepení pokračují, aniž by představitelé
města o ně jevili zájem, na naše pozvání nereagují. Dovídáme se, že si prý v klubu promítáme filmy z příjezdu
vojsk Varšavské smlouvy do Holešova. Těžko chápou, že
v klubu není hotová elektroinstalace a tudíž bez ní není
projekce možná.
Poslední měsíce roku 1969 finišují stavební práce
a úpravy interiéru. Mirek Gába vyrábí lustry, Hynek Foukal dokončuje lavice. Všude se uklízí, dřevěná koza, která
sloužila jako lešení, zaujímá čestné místo u baru a Pepa
Janoš ji křtí na „ Pepinu“. Petr Nedbal vypaluje do desek
u vchodu, že Život je krásný a stojí za to o něj bojovat.
Tonda Chalupník připravuje provoz, Mirek Gogela bar.
MiškaDynybylová zhotovuje presidentský řetěz.
Je 2. leden 1970 a my slavnostně otevíráme. Z pozvaných hostů je přítomen předseda výboru NF akad.
arch. Ludvík Volák a tajemník MěstNV Jan Ševčík. Zahajujeme první klubovou sezónu, začíná zcela jiný druh
práce, i když údržba a stavební dodělávky pokračují.
K zajištění kulturních programů na každý pátek a sobotu
se přidává i zajišťování provozu (topení, obsluha, občerstvení, úklidy).

Vytváříme hudebně literární pořady, spolupracujeme s kroměřížskou konzervatoří a zejména s herci
Divadla pracujících Gottwaldov. Vytváříme prostor pro
vystoupení zpěváků mladé protestní kultury, jako byli
sourozenci Ulrychovi, Jaroslav Hutka, Milan Labašta,
Vladimír Merta a Radim Hladík. Velkým fanouškem
vlastních i dovážených pořadů byl dr. Ferdinand Žůrek.
Bydlel kousek od Klubu, často navštěvoval naše pořady
a psal o nás zajímavé články do novin.
V době postupující normalizace byla jakákoliv nezávislá a protestní kultura, navíc provádění ve svobodném
prostředí, tvrdě potíraná. Snaha o omezení činnosti Sorry klubu byla mnohokrát městskými úřady plánována.
V podstatě již přijetím Manifestu s výzvou„vytvořme si život
svých představ a snů, zbavme ho šedivé jednotvárnosti …“
a následným uspořádáním „ Koncertu pro pana Masaryka“
začala silná averze městských a okresních orgánů. Pozvánky
na jednání ideologické komise MV KSČ k projednání kladů
– záporů a potřeb vždy znamenaly důsledně se připravit.
Když jsme se dozvěděli, že se připravuje uzavření
Klubu z důvodu, že je název vysvětlován „členové litují,
že žijí v socialistické společnosti“, byl SORRY Klub přes
noc přejmenován na Klub přátel umění. Mnoho nehlášených, ale díky sympatizujícím lidem námi očekávaných
kontrol, odešlo s nepořízenou. Kontrola hospodaření
v roce 1971 dokonce vyslovila Jarce Janošové pochvalu.
Zažili jsme ponižující pohovory při přijímání našich členů
do SSM v roce 1970 s následným vyvedením presidenta
Klubu ochrankou z ustavující Konference SSM v Kroměříži. Zažili jsme mnoho útoků, nepochopení, averze
a pokusů o uzavření Klubu. Díky popularitě a množství
sympatizujících lidí jsme vždycky byli krok dopředu.

Zápis z kulturní komise přijímání členů Klubu do SSM

Problém se členy bývalého Sorry klubu za pomoci MKSČ
a MěNVvyřešen vstupem členů do SSM, majetek převzala
MOSSM.
Vše jsme překonali díky kolektivu, který stmelilo to
ohromné množství práce a touha dosáhnout cíle, i když
se zdál kolikrát v nedohlednu. Díky partě mladých lidí,
kteří se v roce 1968 rozhodli spojit svůj volný čas a zbavit
ho všedností a malicherností.
A zbylo nám jen vzpomínání... Na Sorry klub, díky
kterému, jsme i v čase normalizace zůstali všichni krásně
normální...
Ze vzpomínek zakládajících členů a archivních materiál sestavila redakční rada ve složení:
Helena Dobešová (Tkadlečková),
Jarka Kevická (Janošová),
Marcela Mikšovičová (Hovjacká),
Eva Pešková

MÁJOVÝ KONCERT
Holešovský dětský sbor
MORAVSKÉ DĚTI

Nepřizvání Sorry klubu na jednání
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

neděle 26. května v 18 hodin
zámek Holešov, sala terrena

Koupím ihned byt, i v původním stavu. Tel.: 731 920 074.
Mám zájem o koupi rodinného domu. Volejte na tel.: 605 341 132.
Holešovská firma nabízí zájemcům větší množství kvalitní skrývkové
ornice. Bližší informace pan Štefan Vrobel, mobil 602 750 045.

Tel.: 603 447 040
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Každoroční sběr odpadků v katastru místních částí Dobrotice a Žopy
Chovat se slušně k přírodě by mělo být pro každého z nás samozřejmostí. Ovšem ne každý se tímto pravidlem dnes řídí. A tak je s přicházejícím jarem krásně
vidět, kolik nepořádku se během zimy nahromadí
u silnic a ve volné přírodě. Brzy by zarostl trávou, a proto
se myslivci z Mysliveckého sdružení Hradisko Dobrotice
- Žopy, z. s. vydali v sobotu 23. března na "lov vzácných
trofejí" (PET lahve, pneumatiky, krabičky od cigaret, aj.).
Ze strany našeho spolku se jedná již o tradiční, každoroční jarní sběr odpadků a odklízení nepořádku kolem
silnic, pěšin a vodních toků v lokalitách Dobrotice a Žopy.
Robert Dostálek

Ukliďme město…
Jsme patrně národem hesel a kampaní, které velice rádi vyhlašujeme a plníme, místo abychom tak nějak
ukázněně a systematicky těmto kampaním předcházeli.
To ale není vinou oněch „vyhlašovatelů“ zmíněných kampaní, nýbrž takřka nás všech, v první řadě těch, kteří ony
tristní stavy způsobují. V poslední době získala na značné
popularitě akce „Ukliďme Česko“, při níž se snažíme trochu ulevit naší přírodě od následků bezohledného chování našich spoluobčanů.
Fakt, že myslivci nejsou pouze „čtenáři jedné knihy“
(jak se snaží podsouvat široké veřejnosti různí „přírodo-

milci“, kteří ovšem bez uzardění vyhodí prázdnou PET-ku
z okna auta) svědčí i fakt, že do zmíněné kampaně se
zapojili i členové Mysliveckého spolku Háje Tučapy –
Bořenovice. V sobotu 23. března 2019 sebrali odpadky
po obou stranách silnice vedoucí z Holešova do Tučap
a na Želkově. Pytle vyhozeného odpadu hovoří vcelku
jasně – ale ruku na srdce: kolik „tvůrců“ onoho odpadu
se pohoršovalo nad tristní situací s plastovými odpady
v jihovýchodní Asii či Tichém oceánu? Jsme opravdu
všichni příslušníky živočišného druhu člověk rozumný?
Z. Hlaváč

Martinické posezení
V posledních letech patří Martinice k mimořádně aktivním obcím. Investiční, kulturní i společenské činnosti
jsou zde velmi úspěšné a rozmanité.
Jednou z velmi podařených akcí byl Martinický Slivkošt, který se odehrál v sobotu 16. února v nově opravených rozsáhlých sklepech Obecního úřadu Martinice (tyto
sklepy jsou ostatně středověkého původu, budova úřadu

stojí na místě původního martinického svobodného dvora). Porota hodnotila celkem 31 vzorků (z toho 30 trnkovice a jeden hruškovice). Soutěže se dokonce zúčastnilo
i město Holešov, jehož „Fanošova“ slivovice obsadila pěkné desáté místo. Na třetím místě se umístila slivovice holešovského děkana, P. JerzyWalczaka. K mimořádně příjemné atmosféře přispěla skvělá cimbálovka Kašava, složená
z mladých, nadšených muzikantů, vynikající občerstvení

s lahůdkovým uzeným bůčkem a pikantním gulášem a bohatá tombola, která uspokojila snad všechny návštěvníky.
Účastníci Martinického Slivkoštu si nejen (s mírou)
pochutnali na výborných destilátech (ostatně velmi dobré byly všechny vzorky), ale zejména se skvěle pobavili,
zazpívali a zatančili. A tato perfektní zábava trvala do
časného rána. Tak zase někdy na shledanou v Martinicích!
Karel Bartošek

Poděkování
Od pondělí 25. března se staly součástí parku Centra pro seniory mobilní zahrádky.
Za pomoci terapeutek tak obyvatelé CpS mají možnost vlastnoručně osázet celkem 3 záhonky zeleninou či bylinkami, a to pohodlně a bez ohýbání.Tyto krásné dřevěné zahrádky
jsou sponzorským darem Města Hulín zastoupeného panem starostou Mgr. Romanem
Hozou a dodavatelské firmy KOMBYT Servis, s.r.o. Hulín. Tímto velmi děkujeme našim
milým sponzorům za užitečný a prospěšný dárek, který jistě udělá seniorům radost.
odd. TERAPIE, CpS Holešov
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Hudba je univerzální řeč lidstva...
I já jsem absolventkou ZUŠ F. X. Richtera v Holešově, a proto jsem se ráda zúčastnila jako posluchač
slavnostního koncertu absolventů této školy ve velkém
sále zámku 5. března u příležitosti 70 let jejího trvání.
Koncertem provázel ředitel školy Petr Jurášek a jako
první uvedl Michaelu Dvořákovou, která zazpívala slavnou árii Almireny z opery Rinaldo od G.F.Händela. A já si
tuto Michaelu vybavila ve svých vzpomínkách jako Míšu
Valentovou, kterou jsem poznala snad už před čtyřiceti
lety jako blonďatou dívenku, která zpívala na zámku
při svatebních obřadech. Stejně jako Zuzku Kantorovou,
dříve Kubáňovou, jejíž Ave Maria zhudebněná Franzem
Schubertem byla vždy vyvrcholením každého obřadu.
Ta přednesla na koncertu spolu s výbornou sopranistkou
Kateřinou Juráškovou Moravské dvojzpěvy od Antonína
Dvořáka za klavírního doprovodu Karla Košárka. Dále se
představili ve hře na klarinet Jiří Loučka za klavírního
doprovodu Václava Vaita a ve hře na lesní roh Daniel
Mlčák. Výborně se klavírního doprovodu sólistů zhostily
i korepetitorky Helena Březinová a Ladislava Jančová.
Vrcholem koncertu se stal samozřejmě Karel Košárek.
Koncertní Fantazii na české národní písně od Bedřicha

Smetany zahrál umělec s pianistickou bravurou. Vynikající špičkový přednes jsme poslouchali v sále tak soustředěně a tiše, že jsme téměř nedýchali. Zážitek to byl
úžasný. O to víc mě mrzí, že po tomto bravurním výkonu
jsme se nezvedli ze svých židlí a neocenili tohoto umělce
potleskem vestoje. Dlužíme mu to. Základní umělecké

škole však patří velké poděkování nejen za tento vydařený večer, ale především za vedení a výchovu svých absolventů. Ti svým uměním rozdávají radost, probouzejí
v nás city, zkrátka náš život obohacují. A za to ještě jednou vřelý dík.
Jarka Pokorná

Klavírní recitál z cyklu Století proměn
Dramaturgie osmého sólového vystoupení Martina Kobylíka, který na holešovském zámku
zahraje dobře známá díla ruských klasiků, je věnována 180. výročí narození Modesta Petroviče Musorgského. Koncert zahájí Obrázky z výstavy od jejichž vzniku letos v červnu uplyne přesně 145 let.
Program druhé části recitálu dá zaznít také u nás méně hranému, avšak významnému ruskému skladateli přelomu 19. a 20. století Alexanderu Skrjabinovi, který své skladby rovněž velmi
těsně spojil s klavírní tvorbou. Dalším z uvedených a v Kobylíkově repertoáru nejoblíbenějších je
Sergej Rachmaninov, jehož opusy dodnes překvapují strhujícím dynamismem a ukazují autorovo
novátorství a nadčasovost. Je zajímavé si uvědomit, v jakých souvislostech tito umělci žili a tvořili.
Nejen z těchto důvodů je sala terrena ideálním místem pro přednes takto mimořádných děl. Akce
se koná v sala terreně holešovského zámku v sobotu 8. června od 19. hod. Vstupné je dobrovolné.
T. Bartoň

až

1500,500 - 1500Kč
Kč
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Kulturní servis
KONCERTY:
MUSICA Holešov
„Rapsódie v modrém“
11. dubna, v 19,00 hod., zámek
Epoque Quartet, Oleg Sokolov, Petr Valášek, Karel Košárek
MUSICA Holešov
RICHTER GALA
10. května, v 19,00 hod., zámek
Barbara Maria Willi, Czech Ensemble Baroque, Roman
Válek –dirigent
MUSICA Holešov
Malí velcí filharmonici
18. května, v 19,00 hod, zámek
Společný koncert vybraných žáků ZUŠ Zlínského kraje
a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
Májový koncert - Moravské děti
26. května, v 17,00 hod., zámek Holešov
AKCE:
Den pro zdraví
13. dubna, /9,00 – 13,00 hod./, 3. ZŠ Holešov
Poradny zdraví a diagnostika zdravotního stavu
Charitativní běh pro zdraví
13. dubna, od 13,00 hod., náměstí Dr. E. Beneše,
13,00 hod. – prezentace, 14,00 hod. – běh rodičů s dětmi
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/300 m/, 14,00 – hlavní běh /5 km/. Startovné 100,- Kč.
Na pořízení invalidního vozíku do Centra pro seniory
v Holešově.

Slavnostní večer k 50. výročí Sorry klubu
26. dubna, Kino Svět Holešov, 18 hod., Kino Svět
DNY MĚSTA
Kytička pro maminky
12. května, 15,00 hod., Kino Svět
Předání grantů pro neziskový sektor
16. května, 18,00 hod., zámek, velký sál
sobota 18. května
7,30 hod Sarkandrovská pouť na Hostýn
8,00 – 14,00 hod. Májový jarmark / náměstí Dr. E. Beneše
10,00 Rybářské závody/ rybníčky Holešov
18,00 Slavnostní oceňování osobností města za rok 2018
zámek, sala terrena
19,30 Koncert Malí velcí filharmonici zámek
neděle 19. května
9,30 Mše svatá za město a partnerská města
10,00 – 12,00 Otevřený úřad pro veřejnost
8,00 – 12,00 Sběratelská burza /zámek Holešov
VÝSTAVY:
Loutky a loutková divadla
1. 5. - 29. 9. 2019, zámecká galerie
velká letní výstava českých loutek a loutkových divadel,
zámecká galerie. Vstupné: 120,- / 80,- Kč

Let tažných ptáků
Duben 2019 - Městská knihovna Holešov
Výstava obrazů Tomáše Krejčího.
Vstup zdarma
Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov
PŘEDNÁŠKY:
Záhadná jízda králů. Příběh tradice zahalené
tajemstvím
21. května - 17.00 hod.
Městská knihovna Holešov
AKCE PRO DĚTI:
Drahé kameny na zámku
Zahájení sezony na Zámku Holešov,
13. dubna, od 16 do 20.30 hod., zámek Holešov
Rodinná putovní hra po holešovských památkách spojená
s historickými řemesly, soutěžemi, rytířským turnajem
a ohnivou show na nádvoří.
Vstupné: dospělí 80,- / 40,- děti
Toulavé loutky
květen – září,
zámecká zahrada,
Toulavá stezka zámeckou zahradou za historií loutkářství,
která volně navazuje na výstavu Loutek v loutkových divadel v holešovském zámku.
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Rozvoj spolupráce ve prospěch ohrožených dětí na Holešovsku
Holešov - Jak mohou mateřské školy spolupracovat
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí? Jaká je úloha
obcí, pokud jde o ohrožené děti a jejich rodiny, a jaké
sociální služby jim na Holešovsku mohou pomoci? Kdo se
podílí na jejich financování? Za účelem řešení této problematiky proběhla v prvním čtvrtletí tohoto roku v Holešově dvě mezirezortní setkání. Ta se uskutečnila v rámci
projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálněprávní ochrany dětí realizovaném Ministerstvem práce
a sociálních věcí (MPSV) od roku 2016 do června 2019.
Cílem prvního mezioborového setkání na téma Mateřské školy a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám
na Holešovsku bylo napomoci prohloubení spolupráce
v zájmu ohrožených dětí. Účastníci se dozvěděli, jakým
způsobem navázat spolupráci mezi sociální službou
a rodinou, vyjasnili si rozdíl mezi kompetencemi OSPOD
a sociálními službami a diskutovali i o aktuálních tématech jako je komunikace v rodině, komunikace mezi
školkou a rodiči dětí či nadužívání mobilů a tabletů dětmi již v předškolním věku. Akce se uskutečnila 29. ledna
2019 ve spolupráci lokální síťařky pro území ORP Holešov
Martiny Janečkové, MAS Partnerství – Moštěnka a SVČ
TYMY Všetuly. Účastnili se ho zástupkyně mateřských
škol, vedoucí a sociální pracovnice Úseku sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ Holešov (OSPOD), zástupci sociálních
služeb pro rodiny s dětmi Charity Holešov a Dětského
centra Zlín a ředitelka SVČ.
Kdo a jak pomáhá ohroženým dětem a rodinám?
Zástupkyně mateřských škol byly informovány
o činnostech a pravidlech spolupráce s OSPOD. Následovalo představení nabídky sociálních služeb a možného
posílení spolupráce s mateřskými školami. Přítomní byli
seznámeni s terénními sociálně aktivizačními službami
pro rodiny s dětmi (SAS) od dvou poskytovatelů - Charity Holešov a Dětského centra Zlín, p.o. Jejich sociální

pracovníci pomáhají rodinám, které např. mají potíže
s rodinným hospodařením, obstaráním dlouhodobého
bydlení či potřebují pomoci s otázkami ohledně výchovy
a vzdělávání svých dětí. Pro rodiny s dětmi, kterévyžadují prvotní pomoc v krizových situacích (například
úmrtí nebo jiná vážná situace v rodině, rozvodové rozepře negativně působící na psychiku dítěte atp.) je určena terénní služba Krizová pomoc poskytovatele Dětské
centrum Zlín, p.o.

Setkání zhodnotila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rymice Mgr. Hana Pátková: „Za největší přínos
tohoto setkání považuji navázání osobních kontaktů
s pracovníky různých státních i nestátních organizací
a seznámení se s jejich kompetencemi v oblasti řešení
situací v životě tzv. ohrožených rodin. Podle mého názoru
zde vyplynula i další úskalí spolupráce, a to především
z důvodu legislativní neprovázanosti, pokud jde o možnosti předávání si důležitých informací (např. z důvodu
GDPR). Také by stálo za zvážení nejen posilovat rodičovské kompetence, ale především rodičům připomínat
jejich povinnosti a apelovat na jejich rodičovskou zodpovědnost za své děti.“
Obce jako důležití aktéři sítě pomoci ohroženým
dětem
Starostové obcí a pomoc ohroženým dětem a jejich
rodinám na Holešovsku, právě pod tímto názvem se v naší
lokalitě uskutečnilo druhé mezirezortní setkání. Jeho cílem
bylo podpořit síť v oblasti spolupráce sociálních pracovníků
OSPOD a sociálních služeb s obcemi v ORP Holešov.
Akce, iniciovaná lokální síťařkou ve spolupráci s Mikroregionem Holešovsko, proběhla 12. února 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Holešov. Náplní setkání
bylo představení činností OSPOD spojené s informováním o povinnosti obcí při zabezpečování sociálně-právní
ochrany dětí. V další části programu měli zástupci obcí
možnost seznámit se se zástupci vybraných sociálních
služeb (poskytovatelů Charity Holešov, Dětského centra
Zlín, p.o. a Kontaktního centra Plus Kroměříž) a jejich nabídkou pomoci pro ohrožené děti a rodiny z Holešovska.
Jak zajistit dostatečnou informovanost občanů
o nabídce sociálních služeb?
K nejdiskutovanějším patřila témata financování
sociálních služeb, prevence závislosti na návykových

látkách v daném regionu či hledání možných cest, jak
efektivně a srozumitelně zprostředkovávat informace
o možnostech pomoci obyvatelům Holešova a okolních
obcí. Předseda Mikroregionu Holešovsko a starosta obce

Rymice Ing. Martin Bartíkpo setkání uvedl: „Přínosné pro
mne byly zejména informace o existenci neziskových
organizací zabývajících se sociální pomocí ohroženým
dětem a rodinám. Starostové získali kontakty na pracovníky těchto organizací a prodiskutovali s nimi, jaké
služby těmto ohroženým skupinám poskytují a pro koho
jsou určeny. Pozitivně pro potřeby obcí hodnotím lokální
síťařkou vytvořený Přehled aktérů sítě pro ohrožené děti
a jejich rodiny, kde jsou na jednom místě uvedeny služby
tohoto typu poskytované na Holešovsku.“
Přítomní starostové se shodli na potřebě pravidelného setkávání se zástupci OSPOD a poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Tento návrh potvrdila
i Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby
pro ORP Holešov, zpracovaná lokální síťařkou v září 2018.
Závěrečná část analýzy je věnována právě Doporučením
pro rozvoj sítě v ORP Holešov, ve kterých se mimo jiné
uvádí i potřeba zavedení pravidelných mezioborových
setkání, například v rámci jednání Mikroregionu Holešovsko. Účelem těchto setkání je zejména posílení informovanosti a spolupráce zástupců samospráv s OSPOD
a službami v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny. Text
Analýzy pro ORP Holešov, ale i další obce ze Zlínského
kraje či z ostatních krajůzapojených do projektu, naleznete na www.pravonadetstvi.cz.
Poděkování za pomoc při organizaci setkání Mateřské
školy a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám patří
MAS Partnerství - Moštěnka a zároveň Středisku volného
času TYMY Všetuly za možnost využití jeho zázemí. Dále
děkuji zástupcům Mikroregionu Holešovsko za pomoc
při organizaci setkání Starostové obcí a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám a Městskému úřadu Holešov
za možnost uspořádat tuto akci v jeho prostorách.
Mgr. Martina Janečková
Lokální síťařka pro ORP Holešov a Kroměříž
martina.janeckova@mpsv.cz
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
www. pravonadetstvi.cz
O projektu
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 12 krajích ČR prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče
o ohrožené děti a jejich rodiny. Cílem projektu je i nadále snižovat počet dětí, které musí svou rodinu opustit,
a dětem, jež se dostávají do systému náhradní rodinné
péče, zajistit co nejkvalitnější individuální péči. V rámci
projektu probíhá v 11 krajích ČR aktivita Podpora síťování služeb na lokální úrovni (Síťování), kterou provádí 87
lokálních a krajských síťařů, zaměstnanců ministerstva.
Více na: www.pravonadetstvi.cz.
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Zasedání PDM na 1. ZŠ v Holešově
Holešov - V pondělí 8. dubna 2019 se uskutečnilo
pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho
města. Tentokrát se členové PDM sešli na 1. ZŠ v Holešově. Zasedání se konalo ve školním klubu, kde nás přivítala paní ředitelka školy Mgr. Jarmila Růžičková. Paní
ředitelka nás v úvodu seznámila s historií i současností
školy a informovala nás o tom, co škola chystá v nastávajícím období.
Poté se členové PDM seznámili s akcemi na dalších
školách a také projednali akce, které budou v nejbližším

období – jako např. Srdce na dlani, Den tance, Den Evropy atd...
Na závěr paní ředitelka pozvala všechny na prohlídku školy. Členové PDM tak měli možnost podívat se do
tříd na 1. a 2. stupni, dále do odborných učeben, do tělocvičny a také do míst, kde se běžně žák školy nepodívá.
Děkujeme za milé přijetí a velmi příjemné jednání
vedení 1. ZŠ a jmenovitě paní ředitelce Mgr. Jarmile Růžičkové. Příští zasedání PDM se bude konat v květnu na
2. ZŠ v Holešově.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Florbalový turnaj byl pro mnohé hráče
startem do jejich sportovní kariéry
Dne 31. 3. 2019 proběhl tradiční florbalový turnaj pořádný SVČ TYMY. Celkem se do Holešova sjelo devět týmů.
Hrálo se ve dvou kategoriích – mladší a starší. V kategorii
starší se na prvních dvou pozicích umístil domácí tým SVČ
TYMY a v kategorii mladší se na prvním místě umístil tým
SVČ Včelín z Bystřice pod Hostýnem. Vítězům moc bla-

hopřejeme a všem, kteří se turnaje zúčastnili, děkujeme
za super sportovní zážitky. Velkou pochvalu si zaslouží
kluci i holky za velmi sportovní chování a velkou aktivitu.
Pro mnohé z nich to byl první florbalový turnaj, kterého
se zúčastnili. Věříme, že si to patřičně užili.
Martin Mazánek

TYMY - plán akcí
18. 4. – Velikonoční den v TYMY
23. 4. – Den Země v TYMY - od 15:30 hodin
24. 4. – Zdravé Vaření s Martinou – od 16 hodin
25. 4. – Čaj o páté – v 17 hodin
26. 4. – Divadelní představení - Audience od Václava Havla – od 20 hodin
27. 4. – Den na modelové železnici
od 10 – 12 hodin, budova bývalé Duhy na Školní ulici
30. 4. – Slet čarodějnic – od 17 hodin na zahradě
NA KVĚTEN 2019 PŘIPRAVUJEME:
1. 5. – Den tance – od 14 hodin na náměstí E. Beneše, vystoupení tanečních kroužků
3. 5. – Máme rádi Česko – zábavná soutěž
8. 5 - Den s Parkourem – od 9 do 16 hodin
9. 5. – Den Evropy – od 8:30 hodin na náměstí
9. 5. – Střelecká soutěž – střelba ze vzduchovky
10. - 11. 5. - Květnové noční deskohraní
11. 5. – O Zlatou vařečku – soutěž dětských nebo
rodinných týmů ve vaření kotlíkového guláše
11. 5. - Dívka talent – „Talent je v každém z nás“
12. 5. – Matičce – od 15 hodin
15. 5. – Květinkový den – charitativní akce
15. 5. – Základy šití – textilní srdíčko
15. 5. - Rekord v hraní společenské hry 3IQ
15. 5. - Jak se starat o své zdraví – beseda se Zdeňkou Machalovou – od 17 hodin
21. 5. – Prales dětem – beseda pro školy
22. 5. - Taneční show – od 18:00 hod
23. 5. – Povídání o hradech – beseda s Mgr. Janem
Machalou v 17 hodin v TYMY
31. 5. - Den dětí v TYMY
PŘIPRAVUJEME:
7. 6. – 14. 6. 2019 RUMUNSKO - BANÁT - bližší info
v kanceláři TYMY
26. 7. – CHICAGO – Slovácké divadlo Uh. Hradiště
23. 8. – 1. 9. 2019 – IGRANE Makarská riviéra
6. 10. – EVA a VAŠEK – od 15 hodin
PŘIPRAVENA ŠIROKÁ NABÍDKA LÉTO
S TYMY 2019 – nabídka pobytových a příměstských táborů na stránkách www.tymycentrum.cz

Noc s Andersenem
V holešovském volnočasovém středisku TYMY proběhla jako každým rokem „Noc s Andersenem“, vztahující se tentokrát k 70. výročí založení Albatrosu. Akce se
zúčastnily děti od pěti do třinácti let, které čekal bohatý
program v podobě pohádkových her, pohádkového
pexesa a dalších aktivit. Hlavní náplní akce bylo čtení
a povídání o oblíbených knihách, které si děti s sebou
přinesly. Celou nocí nás provázela Manka s Cipískem,
dětem upekla jablíčkové muffínky na posilněnou před
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hledáním pohádkového pokladu. Program byl zakončen
noční pyžamovou diskotékou v rytmu písní z pohádek.
Ráno se děti přiučily, jak se vyrábí mydýlka a společně s Mankou si vytvořily do svých knih záložky se jménem. Úspěch u dětí mělo také skládání nápisu „Noc s Andersenem“, u kterého jsme se na závěr společně vyfotili.
Věříme, že si děti kromě hezkých dojmů odnesly
i zvýšený zájem o knihy. Příštím rokem opět na shledanou!
Za SVČ Holešov Pavlína Oščiatková

www.holesov.cz
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Úspěchy tanečních kroužků SVČ TYMY
Měsíc březen, pro taneční oddělení SVČ Holešov se
nesl v duchu tanečních klání na různých soutěžích. První
stříbro dovezla děvčata ze skupiny Sundance, které vybojovala v taneční soutěži O Valašský klobouk se svou novou
formací Wonder Woman. Soutěže O Včelínský taneční
pohár kromě zkušených tanečnic ze Sundance se zúčastnily i mladší děti ze skupiny Babydance a Happydance.
Všechny tři choreografie se umístily na krásném druhém
místě. Největší úspěch ale přišel na soutěži Tancer cup ve
Zlíně, kde taneční skupina Happydance ze svou choreografii Mach a Šebestová vybojovala v těžké konkurenci
zlato! Chtěla bych všem děvčatům z tanečních kroužků
Babydance, Happydance i Sundance poděkovat za vzornou reprezentaci a za příkladnou reprezentaci SVČ TYMY
a našeho města. Děkuji také všem rodičům za vzornou
spolupráci a podporu! Velké poděkování patří vedoucí
těchto kroužků paní Olze Peškové. Do dalších postupových soutěží přejeme všem hodně štěstí a držíme palce.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Pionýři slaví 70 let
24. dubna 2019 uplyne 70 let ode dne, kdy slučovací konference Svazu mláděže rozhodla o založení pionýrské organizace.
O historii i součastnosti se více dozvíte v příštím
Holešovsku.

Nízkoprahový klub Coolna
Charita Holešov
hledá posilu do svého týmu na DPP nebo DPČ
• Končíš střední školu nebo jsi vysokoškolák?
• Hledáš brigádu na léto?
• Baví tě práce s dětmi?
• Rád/a vymýšlíš hry a aktivity pro děti?
• Jsi aktivní a plný nápadů?
Tak se nám ozvi, protože hledáme právě tebe!
NABÍZÍME:
• příjemnou pracovní dobu (5 hod./den)
• zajímavou práci v sociální oblasti s dětmi a mládeží
• práci na klubu i venku
• příjemný kolektiv
• v případě zájmu potvrzení o praxi
• mzda - 120 Kč/hod.
POŽADAVKY:
• věk minimálně 18 let
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• odpovědnost, tvořivý a aktivní přístup
• zkušenosti z oblasti volnočasových aktivit
a z oblasti sociální práce s dětmi a mládeží jsou vítány
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici, zašlete
svou žádost a životopis na
e-mailovou adresu: coolna@holesov.charita.cz nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle: 735 793 105

Charita Holešov hledá
všeobecnou sestru do střediska Domácí zdravotní
a paliativní péče. Nabízíme volné pracovní místo –
zdravotnísestry na DPP nebo DPČ.
POŽADAVKY: praxe u lůžka minimálně 3 roky, zdravotní
způsobilost, trestní bezúhonnost, rozhodnost a samostatnost v řešení krizových situací, řidičský průkaz skupiny B,
aktivní řidička, znalost práce na PC.
NABÍZÍME: Mzda: 140 Kč/hod., pracovní doba: pružná,
dobrý kolektiv spolupracovníků.
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá vrchní sestra DZP – Bc. Zdenka Orálková, mobil: 604 582 621, email: dzp@holesov.charita.cz

LETNÍ BRIGÁDA
PŘIJMEME PLAVČÍKA NA ZÁMECKÉ KOUPALIŠTĚ
V HOLEŠOVĚ PRO LETNÍ SEZONU 2019
MOŽNOST ZÍSKAT OSVĚDČENÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE: tel. 734 878 711
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Ej lásko, lásko
Tak se jmenoval úvodní koncert jarní koncertní řady festivalu Musica Holešov. Jak
uvedl hlavní organizátor a dramaturg Karel Košárek- desátý ročník, sto koncertů. Každá koncertní řada (jarní i podzimní) přináší spoustu překvapení. Nejinak tomu bylo
i v nedělní podvečer 24. března t.r. v programu nazvaném „Ej, lásko, lásko“ (Kvítí milodějné). Autorkou pořadu byla zpěvačka, cimbalistka a umělecká vedoucí Cimbálové muziky
Danaj ze Strážnice, paní Magdalena Múčková.
Program nabídl posluchačům v různých podobách zpracované lidové písně ze sbírek
hudebního skladatele a sběratele lidových písní Leoše Janáčka. Písně zazněly ve folklórním podání CM Danaj a ženského sboru Marína ze slovenského Zvolena, v artificiálních
úpravách v interpretaci brněnského vokálního kvarteta Q VOX. Diváky potěšilo, že jeden
z členů tohoto tělesa, Petr Julíček, pochází z Holešova a zde také získaval na LŠU své první
hudební zkušenosti. Zpívané melodie během koncertu doplňoval bravurní hrou na klavír vynikající jazzový improvizátor a varhaník Martin Jakubíček z Brna. Celý program byl
doplněn reprodukovanými citacemi Leoše Janáčka vztahující se k lidové písni a hudbě.
Ústřední postavou programu byl primáš a zpěvák CM Danaj Jan Gajda. Ten má
k našemu kraji výrazný vztah již od roku 1986, kdy ve svých patnácti letech přišel ze Strážnice do Bystřice pod Hostýnem, aby se zde na střední škole naučil pracovat se dřevem.
Od tohoto roku si se svolením rodičů mohl chodit zahrát a zazpívat do bystřické Cimbálové muziky Rusava. Mimo jiné i zde nabýval zkušenosti, aby se stal v roce 1988 spoluzakladatelem a primášem muziky Danaj ve Strážnici. V Bystřici však zpíval a hrál během studia
i nadále a s Rusavou především jako zpěvák se sametovým hlasem a širokým tónovým
rozsahem absolvoval s velkým úspěchem stovky vystoupení doma i v zahraničí.
Během programu měli posluchači možnost porovnávat různé úpravy a provedení
lidových písní. Jejich podání cimbálovou muzikou a ženským pěveckým sborem Marína bylo v souladu s běžnou a každému známou interpretací lidové písně. Úprava písní
pro mužské vokální kvarteto Q VOX mohla znít pro milovníky folklóru trochu neobvykle. Avšak profesionálně vedený čtyřhlas bez hudebního doprovodu obohatil posluchače
o nové zážitky a posunul lidové písně mezi náročně provedená klasická hudební díla.
Svoje zanícení, profesionalitu a vynikající improvizační schopnosti vnesl do programu i klavírista Martin Jakubíček, který se ve své skladatelské a aranžérské činnosti věnuje
i hudbě lidové.
Tento koncert ukázal posluchačům, že zdánlivě jednoduché lidové písně zaujaly
i takové světově uznávané skladatelské velikány, jakým byl Leoš Janáček nebo také významné interprety klasické hudby jakými bezesporu členové kvarteta Q VOX i klavírista
a varhaník Martin Jakubíček jsou.
F. Stoklasa

Úžasné představení starších žaček proti
doposud neporaženým Otrokovicím
V neděli odpoledne zavítal na palubovku do holešovské haly soupeř přetěžký, družstvo TJ Jiskra Otrokovice. Zkušené mužstvo, které bylo lídrem soutěže a jako
jediné zatím bez porážky. Jeho útočná síla fantastická,
průměrný příděl soupeři za zápas byl 32 branek! Oproti
tomu naše děvčata, z půlky starší žačky, z půlky mladší
žačky soupeři vstřelila v průměru 23 branek.
Soupeř z Otrokovic dojel navíc s maximálně silnou
sestavou, šest hráček bylo posíleno výhrou v dorostenecké lize ČR nad družstvem Sokol Kobylisy II 29:25, kde
uvedená šestice zaznamenala 22 branek. Oproti tomu
pětice našich děvčat měla v nohách prohru s družstvem
HC Zubří, kde jsme v soutěži mladšího žactva podlehli
18:22, uvedená pětice zaznamenala 11 branek ve velmi
pohledném utkání.
Papírově předem jasné utkání a jasný favorit! Ale,
v neděli se děly věci, kdo neviděl, může litovat, že nebyl!
Naše holky začaly přípravu na utkání velmi uvolněně a pohodově. To se přeneslo i na úvod zápasu. Prvních
deset minut žádné z družstev neodskočilo na více než
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jednu branku a stav byl 3:3. Ale ti, co chodí na zápasy
starších žaček pravidelně, již mohli pozorovat něco né
úplně běžného, a to že domácí družstvo bojuje o každý
míč, hraje velmi týmově a v obraně dokonce přehrává
zkušeného a fyzicky vyspělejšího soupeře! Ke konci poločasu jsme byli ve vedení 8:5, pak však byly postupně
vyloučeny tři naše hráčky, poločas jsme dohrávali ve čtyřech a zkušené družstvo Otrokovic dokázalo přesilovky
využít a srovnat na 8:8.
Druhou půli holky začínaly ve čtyřech, a než se vyloučené hráčky vrátily, prohrávaly již 8:11. Otrokovicím
šla v tuto chvíli hra s lehkostí a od ruky, přesilovka je nakopla a vypadalo, že je po zápase. Jenže v tu chvíli jsme
měli Lucku, ta dokázala snížit třemi brankami v řadě
na 11:12. Dále jsme měli Míšu a Andrejku, výbornou
obranu, kde se všechny holky překonávaly v nasazení
a zejména Barča udivovala neskutečnými zákroky a také
vynikající golmanku a v 18 minutě jsme již vedli 16:14!
Zejména 16. branka z ruky Andrejky soupeřky hodně
nalomila. Definitivně jejich odpor zlomila opět Míša,

tentokrát s Terkou a obrovskou podporou celé lavičky.
Na konci zápasu na výsledkové tabuli zářil neuvěřitelný,
ale zasloužený výsledek tohoto nezapomenutelného zápasu TJ Holešov : TJ Jiskra Otrokovice 20:16!
Obrovským nasazením, bojovností, týmovým výkonem si holky dokázaly, že když budou chtít, můžou
porazit téměř každé mužstvo. A v neděli opravdu hodně
chtěly! Za to byly odměněny bouřlivým skandováním
asi padesáti fanoušků, kteří vytvořili zejména ke konci
zápasu v hale fantastickou atmosféru.
Byl to jeden z těch Top zápasů, které zůstanou dlouho v srdci a v hlavě, a pro které se házená dělá! HOLKY
DĚKUJEM, HOLKY DĚKUJEM, HOLKY DĚKUJEM, ... !
Sestava a branky Holešova:
Brankařky: Mikulová Sofie, Kozáčková Anna
Sestava: Míša Krajčová 10/1, Lucka Krajčová 5, Andrejka Pospíšilová 3, Terka Šimčíková 2, ÁďaBuksová,
Barča Michálková, Štěpánka Viznerová, Eliška Procházková, Kristýna Ivánková, Bára Fuksová, Viky Podhajská
Petr Gahura

www.holesov.cz
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Úspěšný start mažoretek v nové sezóně
Čtyři nepostupové soutěže již stihly od února absolvovat holešovské mažoretky a odstartovaly tak další
závodní sezónu. Děvčata předvedla nové choreografie
na pohárových kláních v Říčanech, Bystřici pod Hostýnem, Kroměříži, Ostravě i na domácí půdě v Holešově.
Všude opět potvrdily své kvality a získaly několik medailových umístění. Ve skupinových formacích se vůbec poprvé představily naše nejmladší holčičky Baby Lentilky
(5-10 let) a v silné konkurenci si odvezly prozatím vždy
zlaté medaile. Starší skupina dívek Lentilky (11-14 let)
získala třikrát stříbro a jednou zlato.

Nejlepší výsledky našich sólistek a dvojic pod vedením trenérky Jolany Saibertové jsou:
Adéla Brázdilová – 1. místo
Magdaléna Fuksová – 1. místo
Barbora Přikrylová + Zuzana Klanicová – 1. místo
Sabina Flašarová + Justýna Klanicová – 1. místo
Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová – 1. místo
Kateřina Kameníková + Patricie Anna Rozsypalová
– 2. místo
Lucie Zapletalová + Denisa Zdráhalová – 2. místo

Všetulská hůlka oslavila 10. výročí
Holešovský zámek opět zaplnily mažoretky. Letošního jubilejního 10. ročníku nepostupové soutěže a mažoretkového festivalu Všetulská hůlka se zúčastnilo více
než 800 soutěžících, což je rekordní počet.
Ve velkém sále holešovského zámku se v neděli
7. 4. sjely mažoretky z různých koutů České i Slovenské
republiky, aby se představily porotě i publiku v trošku
jiném duchu. Jde o soutěž nepostupovou, takže ze soutěžících částečně odpadá nervozita a své vystoupení si
mohou jaksepatří užít. Bylo to znát také na bouřlivé
atmosféře, kterou fanoušci udržovali po celou dobu konání soutěže. Úvodního slova se ujal tradičně starosta
města Rudolf Seifert a nechyběl ani hrabě Rudolf Kristyan von Vrbna.

Tento čím dál více oblíbený festival má své kořeny ve Všetulích, konal se totiž dříve v prostorách TYMY
centra. Po vzniklém věhlasu a obrovské účasti účinkujících byl přesunut do reprezentativních prostor zámku.
Ani letošní ročník nebyl výjimkou a zájem o soutěž byl
opět obrovský. Místa v publiku byla zaplněna do posledního. Porota byla pochopitelně složena ze zkušených
porotců z různých mažoretkových asociací.
Skvěle se vedlo domácím mažoretkám i přesto, že
děvčata prožívala velmi náročný víkend. Na domácí půdě
Holešov reprezentovaly Baby Lentilky a Lentilky, které
vybojovaly v obou případech zlatou medaili. Posíláme
jim zasloužené gratulace.
Hana Helsnerová

Nikola Zlámalová připravila choreografii pro dvojici Kateřina Zelinková + Kateřina Lysková, které získaly
3. místo a titul II. Vicemistr Moravy.
V sobotu 6.4. proběhlo ve sportovní hale v Hluku
Mistrovství Moravy a Slezska, ze kterého si všechna naše
startující sóla a dua odvezla nejen medailová umístění
ale i postupy na květnové Mistrovství ČR.
Děkuji všem děvčatům za vzornou reprezentaci
a trenérkám za poctivou přípravu.
Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z.s.

Fitness Cup 2019
Dne 16. 3. 2019 se v Praze konala soutěž Fitness
Cup 2019. Této soutěže se zúčastnila i Petra Pospíšilová
ze Žop, která reprezentuje město Holešov a umístila se
na 3. místě.
Nyní se připravuje na mistrovství České republiky
a pokud uspěje, tak ji čeká mistrovství Evropy v Itálii.
Petra se připravuje v prostorech sportrelax Holešov,
kterému děkuje za vstřícný přístup.
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Zámek Holešov opět hostil Večer bojovníků
Stejně jako v předešlých letech se i letos uskutečnil nebývalou atmosférou protkaný Večer bojovníků,
v rámci kterého se spolu utkali bojovníci a bojovnice
v thajském boxu. Tentokrát si plný sál fanoušků užil 11
zápasů a 2 exhibice, které divákům představily ukázky
juda a brazilského jiu-jitsu. Ve čtyřech amatérských
zápasech se z domácích představil například Radek
Novák, Jan Sklenář nebo Denis Vereš. A nechyběly ani
ženy, mezi sebou si to rozdaly Vilma Hubáčková a Silvia
Margetinová ze Slovenska. Mezinárodní účast figurovala

také v „profi“ zápasech, na galavečeru totiž organizátoři
přivítali thaiboxery nejen ze Slovenska, ale také ze Švédska. Ze severu Evropy do Holešova přicestovala Frida Lindberg a Alexander Jansson.
Domácí bojovníci pod vedením Petra Osokina opět
čerpali ze zkušeností, které si přivezli z únorového soustředění v Thajsku, kde si kromě sluníčka a krásných pláží užili také čtrnáct dnů dvoufázových tréninků. O Evropský profi titul WFC se utkali borci Marek Novosad ze Sad

gym Zlín a Rasťo Fraňo z Cerberos gym Nové mesto nad
Váhom. Z tohoto souboje vyšel vítězně Marek Novosad,
který je taktéž pod trenérským křídlem Petra Osokina.
Letošní pátý ročník galavečera bojového umění s více
než tisíciletou tradicí navázal svou kvalitou na minulé
ročníky, fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, trenéři na
své odchovance hrdě dohlíželi a samotní thaiboxeři ze
sebe vydali to nejlepší, a bylo to znát.
Hana Helsnerová

Ve finále KAMHL 2018/2019 vítězí HC Žopy
Sobotní podvečer 16. března 2019 obhajovalo naše
hokejové mužstvo HC Žopy své loňské prvenství ve finále
KAMHL (Kroměřížské amatérské hokejové ligy). Finálový zápas se odehrál na zimním stadionu v Kroměříži
a utkali se s týmem HC Jiskra Chropyně.
Všichni drželi pěsti, aby náš tým provázelo štěstí.
Plně obsazený stadion otřásal se v základech, fandilo se,
co nám stačil dech. Atmosféru podtrhl klan bubeníků,
který udával tempo našich hokejových bojovníků. Puky
padaly do branky soupeře a šlo to jako po másle. Večer
plný adrenalinu byl završen výhrou 6 : 1 našeho hokejového týmu a tím finálový zápas ovládl a titul z minulého
roku obhájil tým HC Žopy a stává se vítězem KAMHL pro
sezonu 2018/2019.
Ještě krátké ohlédnutí za touto hokejovou sezonou:
Hoši odehráli celkem 26 zápasů. 25 z nich bylo vítězných, pouze 1 prohra s HC Morkovice.
Celkem nastříleli 91 branek.
Tým, který s těmito čísly na dresech reprezentoval naši
obec: 1 Patrik Kotas – golman, 7 Miroslav Barfus – vedoucí
týmu, 11 Jiří Michálek, 16 Petr Sovadina ml., 19 Tomáš Kotas, 23 Jan Javořík, 27 Petr Sovadina st., 33 Roman Vašut,
47 Petr Mičola, 75 René Sadil a 82 Jindřich Mozola
Hostující: 6 Jan Nedbal, 24 Radek Nedbal, 69 Petr
Stuchlík, 93 Michal Hutka
Trenér týmu: Josef Buksa
Takže to jsou Ti, kteří opět věděli, jak na to... na to
zlaté zlato... hoši, děkujem!!!
Uvedeno z webových stránek KAMHL.
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Finálový zápas ovládli a titul z minulého roku zaslouženě obhájili hráči týmu HC ŽOPY. Gratulujeme.
Jiskra Chropyně dosáhla v letošním ročníku druhým
místem na krásné umístění a její golman Radek Mičola
byl zaslouženě za výkony v celé sezoně oceněn jako nejlepší brankář. Nejlepším útočníkem byl vedením soutěže
oceněn - a také zaslouženě - hráč HC Žopy Petr Sovadina
mladší. Oběma oceněným patří také velká gratulace.

A co na závěr... poděkování patří skvělému
týmu fanynek a fanoušků, také bubeníkům, ale také
sponzorům, kteří finančně přispěli týmu HC Žopy, na
podporu této amatérské soutěže rekreačních hráčů
ledního hokeje čili náročného, leč nádherného ledového koníčka.
Fanynka HC Žopy

www.holesov.cz
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Významné milníky historie házené v Holešově:
Holešov - 1975 - Celek mužů se v divizi umístil na
třetím místě, dorostenci si pod vedením trenéra Jaroslava
Březáka vybojovali vítězstvím v krajském přeboru účast
v dorostenecké lize, ve které startovali dvě sezóny.
1975 - Mladší žáci, vedeni Zdeňkem Ehrlichem zvítězili v krajském přeboru a obsadili na mistrovství republiky
v Náchodě třetí místo za celky Plzně a Stochova.
1976 - Družstvo mužů obsadilo v Krajském přeboru
2. místo, dorost skončil v dorostenecké lize na 9. místě
a v červnu se uskutečnilo „Setkání mistrů“ vzpomínkový
turnaj na zisk mistrovského titulu v roce 1959.
1977 - Starší žáci se pod vedením trenéra Zdeňka Ehrlicha umístili na 3. místě na Mistrovství republiky v házené starších žáků v Uničově, kde lepší byly pouze celky Plzně a Mostu.
1978 - Družební utkání s francouzským odborářským
celkem PPT Brune Paris.
1979 - Muži, vedeni trenérem Ivanem Řehákem si
vítězstvím v Krajském přeboru zajistili postup do Národní
ligy (26 utkání, pouze 3 porážky). V přátelských utkáních se
v rámci družebních styků utkali s Voroněží (26 : 21)
a Duklou Praha, se kterou remizovali 24 : 24.
Družstvo mužů bylo poprvé vyhlášeno nejlepším kolektivem OV ČSTV Kroměříž.
1980 - U příležitosti návštěvy družebního polského
celku Malapanew Ozimek, uspořádán přátelský turnaj.
1981 - Muži obsadili v Národní lize třetí místo a stejně
se umístili také dorostenci v krajském přeboru
1983 - Muži TJ Holešov obsadili třetí místo v moravské
skupině Národní ligy a zajistili si tím pro příští sezónu účast
v celostátní Národní lize. Při 2. ZŠ zřízena sportovní třída
zaměřená na házenou, tr. Zd. Ehrlich

Mladší žáci pod vedením Libora Krejčího obsadili šesté
místo na turnaji vítězů krajských přeborů v Hradci Králové.
1989 - Po podzimním předposledním místě se ziskem
pouhých šesti bodů, následovala spanilá jarní stíhací jízda
a zisk třinácti bodů družstvu zajistil šesté místo se ztrátou jednoho bodu na třetí Bohunice. Družstvo vedl trenér Ivan Řehák
1991 - V roce 1991 zemřel po těžké nemoci hráč, trenér, funkcionář oddílu a jeho předseda – Hynek Vyňuchal.
V kádru družstva mužů došlo do sestupu ze druhé
národní ligy do divize k výrazným změnám v kádru a trenérského postu se ujal Josef Votava. Z celku odešli všichni
vojáci základní služby a hostující hráči a kádr tvořili pouze
domácí odchovanci: J. Doležel, J. Votava, V. Běčák, M. Bubela, M. Vízner, R. Pavlas, J. Měchura, E. Horák, J. Konečný,
T. Procházka, R. Měchurka, M. Alex.
1993 - 94 - Ve středomoravské divizi hrají mládežnické celky staršího dorostu tr. Vlastimil zachara, starší žáci
tr. Zdeněk Barbořík a mladší žáci tr. Miloš Sedlařík.
1994 - Po letech účasti v divizní soutěži si družstvo
mužů, posílené o hrajícího trenéra D. Poloze a R. Růžičku
(oba ze Zlína), vybojovalo po dramatickém závěru soutěže
v Sokolnicích, postup do druhé ligy těsně před svým odvěkým rivalem z Bystřice p. H.
1995 - Druhý rok účasti ve druhé lize, výborné výsledky a nové otevření sportovní haly při I. ZŠ v Holešově byly
důvodem znovuzrození zájmu o házenou ve městě. Diváci
byli ve vyprodané hale svědky vítězství nad aspirantem na
postup Frýdkem-Místkem, rezervou Karviné a holešovští
dovezli překvapivě body i z Hranic. Po podzimu byl celek
vedený Oldřichem Zámorským druhý a na jaře si pod vedením Pavla Brimuse o místo pohoršil.

1998 - Celek složený z odchovanců, a výrazně posílený o hráče ze Zlína, si v posledním
utkání v Olomouci zajistil vítězstvím ve druhé lize možnost postupu do první ligy.
1985 - Hráči družstva mužů dosáhli nejlepšího umístění v novodobé historii mezinárodní házené v Holešově,
když v 1. celostátní národní lize ČSSR obsadili třetí místo
a vyhráli soutěž slušnosti. Družstvo vedl trenér František
Nesrsta.
V témže roce zvítězili mladší žáci vedeni Zdeňkem Ehrlichem v krajském přeboru Pionýrské ligy a v celostátním
turnaji obsadili 2. místo.
1986 - Hráči a funkcionáři oddílu měli před revolucí
možnost se poprvé v rámci sportovního zájezdu podívat do
západního státu – Německa. Navštívili Kasttelaun a vyhráli
turnaj.
1987 - Po špatné podzimní části v první národní lize,
nestačilo ani výrazné jarní zlepšení a po nešťastném posledním domácím utkání se Zubřím, následoval sestup do
druhé národní ligy.

2011 - 2012 - Povedené navázání na předchozí sezónu vítězstvím ve 2. lize ČR se shodným počtem bodů
s Olomoucí. Právo postupu připadlo soupeři z důvodu lepší
bilance vzájemných zápasů.
2012 - 2013 - Po dlouhé mládežnické odmlce zapojeno
do soutěží ZKSH (Zlínského svazu házené) družstvo minižáků
2014 - Sestup mužů do Zlínské ligy (dřívější krajské
soutěže). Radostnější událostí se stalo rozběhnutí obnovy
práce oddílu od základů, vybudováním větší mládežnické
základny. Nový trenérský tým odchovanců Martin Gahura,
Martin Koplík, Michal Kasaj a Petr Gahura přivedl po náborech prvních 20 dětí.
2015 - 2016 - Muži se po výkonnostním propadu
a odstoupení vítěze OZ ligy kvalifikovali z druhého místa
zpět do 2. ligy Morava sever. Novým hrajícím trenérem
se stal odchovanec Michal Hradil, což i s hráčskou posilou
slibovalo pozitivní posun v herním projevu. Mládežnická
kategorie o 5 družstvech s účastí v soutěžích ZKSH – 2 kategorie žáků a tři celky minižáků o počtu 50 dětí.
2016 - Muži klidné udržení ve 2. lize se stabilizací
hráčského kádru. V soutěžích ZKSH 6 mládežnických družstev v počtu 74 dětí, starší žáci hoši + smíšené družstvo
hoši, dívky, mladší žáci a 4 smíšená družstva minižáků.
2016 - 2017 - Ročník 2. ligy severní Moravy představující spojení Holešovské a Přerovské házené pod vedením
trenéra Richarda Bučka. Mládežnické celky reprezentovalo
6 družstev, starší žáci chlapci, smíšené dr. mladších žáků
a 4 družstva minižáků. 8 licencovaných trenérů, 6 vedoucích

2017 - 2018 - Mládežníci hrají s 9 družstvy, 5 minižáků, 2 mladší žactvo a 2 starší žactvo.

1998 - Celek složený z odchovanců a výrazně posílený
o hráče ze Zlína, si v posledním utkání v Olomouci zajistil
vítězstvím ve 2. lize postup do první ligy ČR. Pro nedostatek
finančních prostředků start ve vyšší soutěži odvolán.
1999 - 2001 - Družstvo mužů účastníkem 2. ligy se
střídavými úspěchy, domácí odchovanci doplněni hráči
Zlína a Zubří.
2006 - 2007 - Mužstvo mužů, pod vedením Leopolda
Pazdery je stálým a dlouholetým účastníkem druhé ligy se
stabilizovaným kádrem.
2009 - Muži účastníky druhé ligy Morava sever.
2010 - 2011 - Družstvo mužů pod vedením trenéra
Romana Pavlase a ved. mužstva Josefa Votavy, posíleno
o Andeje Titkova, Daniela Nesrstu, Martina Juřenu a Roberta Plška vstupuje do dalšího ročníku 2. ligy hraje se střídavými úspěchy.

a velký počet spolupracujících rodičů vedlo k házené 97 dětí
z Holešova a okolí.
2017 - 2018 - Muži po 20 letech jednoznačně zvítězili
ve 2. lize Morava sever, postup do první ligy podmíněn baráží. V té jsme neuspěli s celkem Maloměřic, a proto mužstvo
setrvalo v 2. lize. Dlouhou hráčskou kariéru ukončili odchovanci Michal Hradil a Tomáš Procházka. V krajských soutěžích
žáků přihlášeno 8 družstev. 5 v kategorii minižáků, 2 mladšího žactva a jedno v kategorii mladšího dorostu. Dorostenci
hráli 2. ligu spadající pod republikové soutěže vedené ČSH.
2018 - 2019 - Muži pokračují v soutěži účastí
ve 2. lize Morava sever. Mládežníci hrají s 9 družstvy, 5 minižáků, 2 mladší žactvo a 2 starší žactvo. Starší žačky hrající společnou soutěž Zlínského a Olomouckého SH uspěly
v kvalifikaci o nejvyšší soutěž ČR, hrají tedy premiérově
Žákovskou ligu starších žaček.
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Bowlingový turnaj bikerských týmů
Dne 16. 3. 2019 se opět konal na bowlingu v Holešově bowlingový turnaj nejen holešovských bikerských
týmů. Dorazilo na 88 účastníků, z nichž soutěžilo 44 hráčů. Hlavním hostem byla Tereza Huříková - česká cyklistka,
která závodila v cross country a v maratonech na horských
kolech a v časovce v silniční cyklistice. Tereza Huříková věnovala podepsaný cyklodres, který bude na Rohálovské 50
dne 27. 4. vydražen na charitativní pomoc pro Michalku
Láníkovou z Holešova. Při turnaji nechyběly ani přednášky, které přednesl Roman Kalabus a Martin Koplík. Stejně
jako každý rok byla premiérově představena video upoutávka na bikerský závod Rohálovská 50.
Organizátor Petr Musil děkuje sponzorům za dary
a poukázky. Pingu, Unite cyklo sport , Cyklo sport Spáčil,
Raab Computer, Město HOLEŠOV, Vinotéka Petr Šenkyřík.
OD MORAVA atd. „Pomáháte nám vytvářet super akci, pro
vás samotné a pro lidi, kteří se akce účastní. Moc si toho
vážím,“ dodává Musil.

Akci zorganizoval Petr Musil (Všetulské bajk tým) společně s Martinem Koplíkem a Ladislavem Raabem.

Rohálovská 50ka 2019
Rohálovská 50ka zve příznivce cyklistiky na jubilejní
desátý ročník. V sobotu 27. 4. 2019 opět obsadí bikeři
Prusinovice, zahrají Support Lesbiens.
K letošní pozvánce na MTB Rohálovku se kromě
pořadatelů připojila dvacítka známých osobností. Jejich
přání a komentáře tvoří další netradiční trailer k závodu.
Ke shlédnutí je na youtube.
Rohálovská padesátka je akční trať, kde krátké
a prudké stoupání střídají zábavné sjezdy a singletraily.
Po startu čeká účastníky úvodní okruh zakončený rychlostní prémií. Populární je brod v Líšné s bouřlivou diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská rokle na 29. kilometru.
Obávané je stoupání na 36. kilometru, které je zakončeno vrchařskou prémií. Působivý je i průjezd zámeckou
oborou v Holešově a následný brod přes řeku Rusavu.
Brod v Holešově pod Holajkou je zpestřen hudebním
doprovodem a občerstvením pro diváky.
A jedinečností má závod více... 3 občerstvovací stanice s dobře naladěnou obsluhou (NEKO, Sokol Třebětice,
MS Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků na trati,
hodnotný dárek pro předem registrované (letos kšiltovka), tombola pro závodníky. Podtitul závodu „Vaše jarní
srdcovka“ již zlidověl a pořadatelský tým Vesani.cz se jej
snaží každoročně naplňovat.

Za 9 let historie MTB Rohálovka měla 5644 účastí,
průměrně 627 účastníků, 2510 různých bikerů a bikerek. 33 bikerů absolvovalo všech 9 dosavadních ročníků
(z toho jedna bikerka Martina Novotná), 33 bikerů a bikerek
má jednu absenci (z toho 2 dámy z Prusinovic: Mrázková
a Šildová). Kdo má letos 10. účast, nemusí platit startovné
jako poděkování za věrnost. Více ve statistice závodu.
Rohálovská padesátka odstartuje ve 12:30 výstřelem z napoleonského děla. V mužské ani ženské kategorii není jednoznačný favorit(ka) a šanci vyniknout mají
regionální bikeři a bikerky. Závod okoření král české cyklistiky za rok 2017 dráhový reprezentant Tomáš Bábek
z Dukly Brno, který v Prusinovicích pojede svůj první závod horských kol. Rekord trati 1:42:07 drží od roku 2012
Jan Jobánek a jeho případné překonání bude odměněno
cenou starosty obce Prusinovice Zbyňkem Žákovským.
V roce 2016 rekord o minutu odolal před vítězným Markem Rauchfussem. V roce 2017 po propršeném týdnu
zvítězil v čase 1:59:57 Jan Jobánek. V minulém ročníku
obhájil vítězství již 4 násobný vítěz Jan Jobánek v čase
1:44:53. V ženské kategorii drží titul Krzystała-Stępień
Zuzanna.
Závod je zatraktivněn řadou speciálních kategorií.
Je vypsána kategorie TIR (jezdci nad 100 kg) a soutěž

Start Rohálovské padesátky (2018) v čele s terénním zaváděcím vozem
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Foto: Hana Helsnerová

3 členných týmů. Závod je součástí Rohálovského duatlonu a místní série „MTB král Hostýnek“, který zahrnuje
Rohálovskou padesátku, bikemaraton Drásal, Hostýnskou a Rusavskou padesátku.
Ještě před hlavním závodem (od 9:00) proběhnou
závody dětí ve 14 kategoriích. Závody jsou pořádány
zdarma a každý malý cyklista získá po dojezdu dárek,
ti nejrychlejší pak medaile a věcné ceny (vyhlášení
ve 13:00). Na organizaci se velkou měrou podílí tým Holešovských Pokalíšků.
V sobotní odpoledne bude bez přestání probíhat
doprovodný program. Vystoupí Support Lesbiens, hudebník z Walesu Dale B Williams a Železný Zekon.
Bikeři drží pospolu a dokáží pomoci potřebným.
Letošní ročník tak bude patřit i Michalce Láníkové, která
bojuje s genetickým onemocněním. Michalka je napojená na dýchací přístroj s omezenou dobou pobytu bez
elektrické energie a má sondu do bříška, přes kterou je
vyživována. Když se výjimečně usměje, je to ten nejkrásnější pocit, který může rodina zažít v této situaci.
Michalka bez své rodiny nemůže vůbec existovat a ta ji
dává všechen svůj čas a sílu. „Trochu“ naší síly a financí
předáme i v rámci Rohálovské padesátky.
Více informací na www.vesani.cz
Podrobný program Rohálovské padesátky
• 7:30 otvíráme prezentaci
• 9:00 zahájení dětských závodů
• 12:30 start hlavního závodu
• 12:40 rychlostní prémie (průjezd zázemím)
• 13:00 vyhlášení dětských závodů
• 13:30 Železný Zekon
• 14:10 očekávaný příjezd vítěze
• 15:00 Dale B Williams
• 16:30 vyhlášení výsledků a vítězů
• 17:15 Support Lesbiens
• 18:30 večerní zábava: rocková skupina
Křídla & Dale B Williams

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - KVĚTEN
1. 5. 1904

1. 5. 1909
2. 5. 1919

3. 5. 1949

5. 5. 1869
13. 5. 1889

13. 5. 1944

20. 5. 1924

22. 5. 2009

24. 5. 1644

24. 5. 1899

V Holešově se narodil SCHWARZ Roland. Středoškolský profesor, vystudoval holešovské gymnázium, poté Filozofickou fakultu UK v Praze - obor čeština, němčina. V Holešově
se věnoval vlastivědnému bádání. Ve svých pracích se věnoval historii města Holešova - studie „Historie domů historického jádra náměstí města Holešova“, „Počátky a práce
ochotnického divadla v Holešově od roku 1866 do roku 1938“, „K dějinám protireformace“, „Holešov před 130 lety“, „Propinační právo v Holešově“, „K dějinám židů v Holešově“.
Podnikl studijní cestu do Mannheimu a do benediktinského kláštera v Ettalu, významných působišť F. X. Richtera - napsal studii „František Xaver Richter, jeho život a působení“.
(† 11. 8. 1975 v Kroměříži) - 115. výročí narození
V Prusinovicích se narodil BRÁNECKÝ Oldřich, odborný učitel kreslení a výtvarné výchovy, později ředitel ZDŠ v Holešově. Ve svých akvarelech, olejích a temperách zachycuje
jednak stará zákoutí Holešova, dále partie Hostýnských vrchů, především Rusavu. Po léta vedl holešovský výtvarný kroužek, který vznikl v roce 1951 pod vedením prof. Františka
Růžičky. († leden 1988) - 110. výročí narození
V Holešově se narodil HAINA Jan. Rodina si v roce 1945 změnila příjmení z Hein na Haina. Jeho otec byl ve 30. letech místostarostou Holešova. Jan se po maturitě na osmiletém
reálném gymnáziu v červnu 1939 rozhodl zapojit do zahraničního odboje. Přes Polsko se dostal do Francie, kde se přihlásil do československé armády u města Agde. 1940 byl zajat
a odeslán do koncentračního tábora Miranda de Ebro. 15. března 1943 byl propuštěn, přes Marid se dostal do Velké Británie. Na základně RAF absolvoval výcvik palubního střelce
a radiotelegrafisty. Po ukončení výcviku je přidělen k 311. československé bombardovací peruti. Po skončení války se vrací do vlasti a stává se vojákem z povolání. V listopadu
1949 je z politických důvodů propuštěn z armády. V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě. († 10. 4. 1992 v Praze) - 100. výročí narození
Narodil se KOLBINGER Dalibor, neprofesionální archeolog, předseda pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko (1997-2003), redaktor Informačního
zpravodaje České archeologické společnosti, Archeologie Moravy a Slezska. Autor mnoha odborných prací a článků. Např.: „Povrchový výzkum prostoru budoucího staveniště dálnice D 1 mezi Kroměříží a Hulínem“, „Archeologické lokality v katastru obce Třebětic“, „Nálezová dokumentace neprofesionálního archeologa“, „Dávnověké osídlení Hostýnských
vrchů I.-IV.“, „Za panem učitelem Františkem Košinou“, „Pátrání po zmizelé tvrzi v Količíně“ - společně s Jiřím Janálem, „Středověká tvrz ve Slavkově pod Hostýnem“ - společně
s Jiřím Janálem, „Archeologický průzkum hospodářského zázemí keltského oppida na Hostýně“. - 70. výročí narození
Narodil se RYMNICKÝ František, vl. jm. František Navrátil, kněz, působil v Kostelci u Holešova, v Holešově a ve Vyškově. Od r. 1904 dómský vikář a úředník konzistoře v Olomouci.
Autor knih „Domácí výchova v duchu křesťanském: návod k dobré výchově dítek“, „Dojmy z pouti do Svaté země: 9. - 31. srpna 1910“, „Vzpomínky na pouť Lurdskou od 29. 7.
do 12. 8. 1912“, „Nová píseň k svatému Josefu a k Panně Marii v Betlémě: vánoční koleda literátského bratrstva v Počátkách“. (†1. 4. 1938 v Olomouci) - 150. výročí narození
Narodil se MATULA Evžen, holešovský učitel a amatérský malíř. Absolvoval holešovskou reálku a učitelský ústav. Od roku 1910 učil na chlapecké škole v Holešově. V I. světové
válce bojoval na ruské frontě, kde v listopadu 1914 padl do zajetí. Po návratu domů v roce 1920 učil na obecné chlapecké škole, po roce byl přeložen na školu dívčí. 1. září
1930 byla v Holešově při této škole otevřena pomocná třída pro nenadané žáky a byl pověřen vyučováním, když v roce 1926 složil odbornou zkoušku ze speciální pedagogiky.
Od 1. února 1936 byla pro tyto žáky otevřena samostatná škola pomocná, kde se stal řídícím učitelem a kde působil až do roku 1941. Byl činný i v jiných oblastech společenského
a kulturního života města Holešova. Předseda učitelské jednoty Komenský a Okresního osvětového sboru, členem obecního zastupitelstva a členem městské rady. († 7. 7. 1945
v Kroměříži) - 130. výročí narození
Narodila se PETŘÍKOVÁ Jarmila, PhDr. Ph.D, rozená Gogelová. Překladatelka a tlumočnice francouzštiny a němčiny. 1988 - diplom UP Olomouc - obor moderní filologie, udělení
titulu PhDr., 1999 - diplom UP Olomouc, státní doktorská zkouška - obor románské jazyky, udělení titulu PhD. Od r. 1987 odborná asistentka Katedry romanistiky FF UP v Olomouci. Zaměření: lingvistika (morfologie), translatologie (překlad soudní, překlad odborných textů), odborný francouzský jazyk (komerční terminologie), česko-francouzské
a československo-francouzské vztahy (zejména 19. století a začátek 20. století). Členka Oborové rady doktorandského studia, Zkušební jazykové komise, Asociace vysokoškolských učitelů francouzského jazyka, soudní tlumočník a překladatel u Krajského soudu v Ostravě. Rozsáhlá publikační činnost, autorka skript a slovníků, odborných studií
a článků. - 75. výročí narození
V Holešově se narodil BARDODĚJ Zdeněk, RNDr. PhMr. Ing. CSc., toxikolog, vysokoškolský učitel a odborný autor. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství
ČVUT v Praze, Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obory chemie a biologie), Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity. Od r. 1988 vedoucí katedry
toxikologie a člen vědecké rady Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Profesor lékařské chemie a toxikologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Autor
131 knih, vysokoškolských skript a článků v odborných časopisech. († 16. 12. 2008 v Praze) - 95. výročí narození
Zemřela DOLEŽELOVÁ Jaroslava, středoškolská profesorka. Vystudovala FF Univerzity Karlovy, obor čeština - dějepis. Učila v Dřevohosticích, později na Střední policejní škole
v Holešově. Vedla historické a jazykové kroužky. Byla dlouholetou členkou Vlastivědného kroužku, kde přednášela. 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. (*5. 3. 1924 v Úvalech u Prahy) - 10. výročí úmrtí
Zemřel DRACHOVSKÝ Jan, též Drachovius. Jezuita, kazatel, misionář, církevní spisovatel. Zapojil se do rekatolizačního proudu a před Bílou horou misionářsky působil na jižní
Moravě - v Boskovicích a poté spolu s Janem Sarkanderem v Holešově. Po porážce stavovského povstání slouží v Lipníku nad Bečvou, 1624 se stal prvním rektorem nově zřízené
jezuitské koleje ve Znojmě, „kteréž město celé ponenáhlu ku katolickému náboženství přivedl“. Jako misionář působil také ve Zdounkách, kde na víru obrátil 12 osob. Od 40. let
žil v Brně, kde také umírá. Proslul nesmiřitelností v boji proti českým bratřím, jejichž knihy dával pálit. Jeho hlavním dílem se stala latinsky psaná pětidílná česká gramatika pro
jezuitské školy, kterou s názvem „Grammatica Boëmica in V Libros divisa, a quodam Patre Societatis JESV Jam pridem in gratiam Tyronum Boëmicae linguae composita“ vydal
jezuitský kazatel a misionář M. V. Šteyer v Olomouci 1660. Z ostatních děl se v opisu ve Slavatových pamětech dochovaly dva polemické traktáty namířené proti jednotě bratrské.
(*1577 v Třeboni) - 375. výročí úmrtí
V Kvasicích se narodil SPÁČIL Jindřich. Spisovatel, některá jeho díla se týkají Holešovska: „Lásky a rebelie“ a „Tisíce růží: románová kronika z časů národního probuzení Moravy“ dokumentární obraz procitání národního vědomí na Hané, autor zachytil osobnosti doby také na Holešovsku. Spolu s Bohumilem Řezníčkem vydali „Z časů dávných i nedávných:
výbor pověstí z Kroměřížska a Holešovska“, kterou ilustroval Josef Krasický. Posmrtně vyšla knížka „Náhrdelník z Hostýnského hradiště: románová skladba z minulých časů“ - obrázky ze života v Hostýnských vrších od nejstarších dob až po partyzánské boje za II. světové války. († 20. 11. 1978 v Kroměříži) - 120. výročí narození

Upozornění

Hledáme brigádnice

Od 22. 4. do 3. 5. proběhne v chemické
čistírně Novosady sezónní čistění kožených
oděvů a výrobků z přírodních usní.

na ranní sběr jahod v červnu.
Inf: 776 682 007

Otevírací doba: Po-Pá 7:00-17:00,
tel: 737 145 008
www.najistodocista.cz

hana.helsnerova@holesov.cz, tel.: 774 359 921
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PŘÍSPĚVKY

Zpráva z knihovny Dobrotice

750 let Dobrotic

Na podzim r. 2017 k nám nastoupila do místní
knihovny p. Mgr. Milada Hyánková. Svým vstříctným
přístupem a ochotou si získala malé i velké čtenáře.
Knihovna není velká, ale nabídka knih je i díky i naší p.
knihovnici zajímavá a pestrá. Máme možnost půjčování
knih historických, cestopisných i těch, které jsou od současných autorů. Pokud má někdo zájem o knihu, která
není v naší knihovně, přiveze ji z holešovské knihovny.
Rozhodly jsme se udělat něco pro naše zdraví,
a tak pravidelně 1x týdně v budově bývalé školy cvičíme
pod vedením naší paní knihovnice p. Mgr. Hyánkové.

Ta vede podobná cvičení v TJ Sokol Holešov, takže je
znalá věci. Jedenkrát měsíčně se scházíme opět v budově školy na zajímavých besedách, na jejichž programech se samy podílíme, nebo si zveme zajímavé hosty,
připravujeme si i malá pohoštění. Za tu dobu se nám
pod vedením p. Hyánkové podařilo dát dohromady príma partu aktivních seniorek. Jsme zkrátka důchodkyně
mladé duchem. A proč se o tom zmiňuji až nyní? Proto, že v tomto roce oslavíme 750. výročí vzniku obce.
Tak aby se o nás vědělo.
K. Macurová

Připravujeme oslavu 750 let Dobrotic v rámci hodových oslav.
V sobotu 22. 6. 2019 projde krojovaný průvod vesnicí do areálu Sádek, kde bude kulturní program. Hrát
bude krojovaná kapela Vacovjané.
V neděli 23. 6. 2019 od 9,00 hodin vykupování
májičků ve vesnici, pro svobodná děvčata a svobodné
chlapce.
Podrobný program bude zveřejněn v květnu.

valy se postavy každou chvíli. Když nastal čas oběda, byla
přestávka na Hrádku. Tady ale pizza musela zůstat zmražená. Po obědové pauze musela skupina skautek nasadit
vražedné tempo, aby v nějakém rozumném čase došla na
místo, kde se dá beztrestně rozdělat oheň, aby pod jeho

přívalem mohla přichystat teplý oběd: pizza Margherita
pečená na otevřeném ohni. Po oficiálním obědu se již vyrazilo domů, do klubovny, nebo do jiných tajemných míst
obávanými skautkami z Holešova.
Človíček

Přípravný výbor

Jarní výlet skautek
Byl to den jako každý jiný. Krásně pofukoval větříček, po cyklostezce si hledaly cestu ospalé žížaly a po
dlouhém zimním spánku se skautky vydaly na výlet do
lesů. Cesta začala v klubovně v Holešově, kde se všechny měly sejít v osm hodin ranních. Jelikož návrat byl
v 15 hodin odpoledních, musely si skautky zajistit oběd.
Po náročných úvahách se netradičně jejich obědem stala
mražená pizza Margherita. Po nákupu konečně vyrazily.
Šly do Přílep ke kapličce. Od kapličky vedla cesta přes lesy,
kopce a bahno. Celý výlet byl ofukován větříkem a výhledy kolem byly nádherné. Ke skupině skautek se přidaly tři
velmi přátelské osoby – leprikon, princezna a rytíř. Tyto
osoby (kartičky) měly velmi specifické vlastnosti a předávaly se dál z člověka na člověka, kdykoliv se někdo od
srdce zasmál. A jelikož jsou skautky veselá parta, předá-

Zahrádkáři hodnotili
V sobotu 16. 3. od 15 hod. proběhla v Domě zahrádkářů Výroční členská schůze ZO Holešov, tentokrát volební.
Po zhodnocení činnosti ZO v minulém roce a také
v uplynulém 5-letém období si členové vyslechli plán akcí
pro příští rok. Přesný rozpis akcí, zájezdu i soutěží si mohou
zájemci přečíst i na webu www.zahradkari-holesov.cz.
Na dalších 5 let byla opět zvolena předsedkyní ZO Vlasta
Čablová a další členové výboru a kontrolní komise. Rozdělení

funkcí v ZO bude provedeno na ustavující schůzi 16. 4. 2019.
Odcházejícím a dlouholetým členům výboru byla předána
ocenění za dlouholetou práci. Z usnesení VČS pak vyplynulo
připomenutí povinnosti placení členských příspěvků, nájmu za
zahrádky a nové určení ceny za služby v našich provozovnách.
Po skončení schůze následovala volná zábava, tanec při
živé hudbě a hodnotná tombola.
Vlasta Čablová, předsedkyně ZO ČZS Holešov

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Plavecká škola Uherské Hradiště ve spolupráci se SPORTRELAX Holešov pořádá

zábAvné ODPOLEDnE
PRO RODiny S DěTmi S UkázkOU bRAnnéHO
PLAvání A zácHRAny TOnOUcíHO
Na plaveckém bazéně Sportrelax v Holešově pro vás připravujeme netradiční
sobotní odpoledne s ukázkou branného plavání a záchrany tonoucího.
Hry, závody, soutěže, zábava a společná výuka dovedností,
které můžete u vody potřebovat.

sobota 25. května 2019
v čase 13.00 – 15.00 hodin
Bazén Sportrelax Holešov

Prezentace: 12:30 – 12:50 hodin ve vestibulu Sportrelax Holešov (po uvedeném čase bude bazén
pro veřejnost do 15.00 hodin uzavřen)
Informace: Ředitel Plavecké školy UH – 731 555 001, reditel@plaveckaskolauh.cz
Zástupce ředitele – 737 240 242, zastupce.hol@plaveckaskolauh.cz
Zábavné odpoledne je určeno pro rodiny s dětmi ve věku od 6 do 15 let.
Účastníci zábavného odpoledne neplatí vstupné.

Časový harmonogram:
12:30 – 12:50 Prezentace rodinných týmů
13:00 Zahájení zábavného odpoledne, ve druhé části programu budete moct využít
plavecký bazén včetně zábavného bazénu a tobogánu
15:00 Ukončení zábavného odpoledne, vyhodnocení
Poznámka: prostory bazénu jsou zcela vyhrazeny pro účastníky zábavného odpoledne

Akce je podporována městem Holešov a firmou nestlé Česko, s.r.o., závod SFinX Holešov.
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ZÁMEK HOLEŠOV

CZECH ENSEMBLE BAROQUE
& ROMAN VÁLEK

F. X.
RICHTER


PROGRAM:
Richter: Koncert pro cembalo &
Super Flumina Babylonis
- světová premiéra
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SOLO:
B. M. Willi - cembalo
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ZUŠ F. X. Richtera a MKS Holešov
pořádají

Výstavu bývalých absolventů výtvarného oboru.
3. 5. - 23. 6. 2019
Zámek Holešov

Vernisáž proběhne 2. 5. 2019 v 17:00
Út - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Vstupné: 60/30 Kč

