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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Stadion Míru otevřely atletické závody
K zápisu do 1. třídy dorazilo 162 dětí

1. Máj byl sportu a veselí čas
Holešov - Slavnostní otevření opraveného Městského
stadionu Míru bylo pojato stylově, a tak mohl stadion přivítat desítky mladých atletů, kteří se utkali v disciplínách královny sportu – atletiky. Jelikož travnatý povrch zatím nelze
plně využívat, soutěžilo se v běhu a skocích do dálky a výšky.
Závodili dorostenci, dorostenky, juniorky, junioři, muži, ženy,
žáci, ml. žáci, ml. žákyně, žákyně a také široká veřejnost.
Před jedenáctou hodinou se na stadionu sešli holešovští zastupitelé v čele s panem starostou Rudolfem
Seifertem a vzácní hosté, ať už z politických, společenských či sportovních kruhů. Po proslovu starosty města
řekl pár slov také vedoucí holešovské atletiky Jakub Hřib
a následně se slova ujal bývalý reprezentant ve skoku
do výšky Tomáš Janků.„Pokud se na sportovišti závodí ještě před jeho oficiálním otevřením, a pokud nechybí skok
do výšky, je za mě vše v pořádku, uvedl Janků s úsměvem.
„Je znát, že stadion bude mít plné využití,“ dodal Janků.
Potom už se ti nejpovolanější včetně mladých atletů,
vedení dodavatelské firmy a výše zmíněných ujali nůžek
a slavnostně přestříhli pásku. Nechybělo ani závěrečné
požehnání místního děkana Jerzyho Walczaka, který

mládeži radil, aby se sportu věnovala celým svým srdcem. „Pokud se totiž, stejně jako já, zamilujete do sportu,
nebudete mít čas ani na pubertu,“ zaznělo z úst děkana.
Stadion Míru tak vstupuje do ostrého provozu a zdá
se, že bude hojně využíván jak stále se rozrůstající Holešovskou atletikou, tak i širokou veřejností.

Na slavnostní dopoledne pak navazovala prvomájová veselice s kapelou Texas, kde se sešli milovníci country
hudby. Nechyběly notoricky známé hity, které na parket
vytáhly také několik tanečníků. Příjemné odpoledne
na holešovském koupališti si užily desítky lidí.
text a foto: Hana Helsnerová

Začala výstava Loutky a loutková divadla
Holešov - Zámek Holešov otevřel největší výstavu
sezony, výstavu Loutky a loutková divadla. Na vernisáži
společný projekt představili sběratelé Miroslava a Miroslav Nopovi a kurátorka Nikol Holubová. Podpořili je
Lenka Hasníková, vedoucí MKS Holešov a starosta města
Rudolfa Seiferta. Vzácným hostem úterního odpoledne
na zámku byl historik českého loutkového divadla Jaroslav Blecha z Moravského zemského muzea v Brně.
Výstava Loutky a loutková divadla rekapituluje vývoj českého loutkářství před sto lety až do padesátých let
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minulého století a ukazuje tisíc loutek a dvacet loutkových divadel. Nopovi do Holešova zapůjčili téměř celou
sbírku, na vernisáži přiznali, že ji ještě nikdy neviděli
pohromadě na jedné ploše jako v holešovském zámku.
Sbírka se podle nich takového rozsahu zpracování dočkala poprvé a naposledy.
„Bylo to úžasné a moc se nám to všem líbilo, přátelé z Olomouce byli nadšení spolu s námi. Myslím,
že máme být na co pyšní, a že takovou nádhernou výstavu už nikdy nikde mít nebudeme,“ řekla Miroslava

Nopová. Před lety přitom část její a manželový sbírky
vystavilo Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Loutky budou v holešovském zámku vystaveny
do 29. září. Během jara a léta chystá MKS Holešov ještě
několik loutkových představení, které odehrají přímo
Nopovi. Součástí expozice je také kinosál s dokumenty
o práci českých loutkářů a s loutkovými pohádkami.
text a foto: Dana Podhajská

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Jarním dnům vládli „Ledoví muži“, snad jen v počasí
Vážení čtenáři Holešovska,
po letošní zimě a různých výkyvech počasí nám májové dny přinesly ochlazení a také tolik potřebnou vláhu. Podle meteorologů se jedná o nejchladnější květen
od roku 2009. Uvidíme sice ještě, zdali budou mít zemědělci a zahrádkáři díky tomu ve stodole ráj, ale přejme
jim to. Především těm, jež považují zemědělství za zdroj
obživy pro sebe i nás, pro které není půda a příroda jen
zdrojem a průmyslem vhodným k zbohatnutí.
K všemu kolem nás je dobré si uvědomit, že spousta
věcí se děje podle toho, kdo k nim a jak a s jakými úmysly
přistupuje, a naopak, mnohé se ovlivnit nedá nebo jen
z části. S jarem přichází naděje a je dobré si uvědomit,
že: „Ať už tě v životě potká cokoliv, jen ty sám rozhodneš
o tom, jak na to budeš reagovat. Pokud si vytvoříš zvyk
hledat pozitiva za všech okolností, tvůj život dostane
nový rozměr.“ Robin Sharma.
V dnešních dnech a týdnech jsme si připomněli
několik významných výročí, která nám ukazují řadu
úspěchů a pozitivních kroků našich „předků“, ale i obtíže,
jež museli překonat.
JE CO SI PŘIPOMÍNAT
Počátkem května si vždy připomínáme osvobození našeho města a Československa od nacistů. Před
74 lety tím vstoupili naši předkové po šestiletém strádání a strachu a za nebývalých obětí osvoboditelů a odbojářů do nadějné doby svobody. Naději ale poté vystřídalo
pro většinu rozčarování. V Holešově u pomníku padlých
si tyto události i letos připomněli zástupci spolků a veřejného života 6. května.
Krátce po osvobození začal v Holešově vznikat
aktivitami několika jedinců - především ředitele kúru
Bohumila Dovrtěla – hudební ústav Podhoran. Z něj se
postupně rozvinula současná Základní umělecká škola
F. X. Richtera. Ta si oficiálně v letošním roce připomíná
70 let své úspěšné existence. A má na co navazovat, a to
i tím, že v současnosti vychovává úspěšně mnoho talentů.
Významným počinem v roce 1969 bylo otevření
Sorry klubu, mládežnického centra ve sklepení školy
umění. Klub se stal věhlasným po celém regionu a také
si dokázal i v době normalizace udržet svou nezávislost
a úroveň. Zakládající členové a jejich příznivci se sešli
u příležitosti „padesátky“ 26. dubna.
Další výročí nám připomnělo vedení a pedagogové
3. Základní školy. Ta byla otevřena v roce 1974 jako škola
pro nově vznikající sídliště Novosady a Kráčiny. Dnes je
škola ve velmi dobré kondici a může se pochlubit mnoha
úspěchy, kvalitou výuky i svého zázemí. Své aktivity a dovednosti žáků a pedagogů představila škola v týdnu od 13.
do 18. května i zahraničním zástupcům partnerských měst.
O pět let mladší je Centrum pro seniory. Toto potřebné a kvalitní zařízení si v letošním roce připomíná
čtyřicáté výročí svého otevření. Budova začala být
využívána v roce 1979 jako domov důchodců. Je nyní

podobně jako 3. ZŠ modernizována, i když další úpravy
bude muset město v nejbližší době realizovat. Pracovníci
i obyvatelé centra si připomněli své narozeniny 16. května dnem otevřených dveří a různorodým programem.
Další výročí nás v letošním roce ještě čekají,
ale je dobré si uvědomit vše, co za desetiletí dokázali
naši předchůdci, a jak se o jejich odkaz starají a rozvíjejí jej současní zástupci uvedených ústavů i ti, jenž mají
odpovědnost za veřejný život.
Skutečné poděkování a uznání patří všem, kteří
navazují na to dobré, co se v Holešově povedlo, a dál
posouvají naše město a jeho život dále.
DALŠÍ DEVÍTKOVÁ VÝROČÍ
Jedno zajímavé. Přesně před sto padesáti lety byla
říšským nařízením zavedena osmiletá školní docházka.
V květnu 1869 tím byly ustanoveny obecné školy i kontrolou školní docházky a sankcemi pro rodiče (povinnou
šestiletou školní docházku sice zavedla císařovna Marie
Terezie 1764, ale chyběly kontrolní mechanismy). Uvedené říšské nařízení ostatně bylo impulsem pro města
a obce ke zřizování škol, a to i v Holešově. Další zajímavostí je, že v roce 1970 byly zrušeny tělesné tresty, i když
někteří pedagogové se ještě i potom řídili heslem: „Metla
vyhání z dětí čerta“.
Co je ale pro nás a naše město velmi důležité je i sté
výročí založení holešovské házené. V sobotu 1. června si
holešovští házenkáři připomenou celodenními oslavami, bohatým programem a především řadou exhibičních
zápasů. Oslavy a program proběhnou na hřišti a v areálu
házené v Americkém parku.
A „pár“ dalších devítkových výročí: r. 1949 byla
k Holešovu přičleněna obec Všetuly, v r. 1959 byl založen
Vlastivědný kroužek a v r. 1969 byl rozpuštěn holešovský
7. výsadkový pluk zvláštního určení.
INVESTICE SE ZATÍM ROZBÍHAJÍ
Jedna z menších investičních akcí se zdařila velmi
rychle realizovat. Osadní výbor v Žopech a město zastoupené odborem investic a dodavatelem velmi rychle
vybudovali nové pódium v kulturním areálu v Žopech.
Součástí byla i oprava oplocení (celkově náklady kolem
jednoho milionu korun). Žopský areál získal další kvalitnější zázemí. Uznání si zaslouží také obyvatelé obce
a členové osadního výboru, kteří při opravách odpracovali desítky brigádnických hodin.
Přípravnými sondami byly zahájeny práce na obnově a opravách kanalizace na náměstí sv. Anny. Tímto
město vstupuje do připravované rekonstrukce celého
prostranství.
Připravuje se také obnova některých komunikací
a předpokládáme, že proběhne setkání s obyvateli lokality Plačkov s tím, že jim budou představeny plány
a projekty, jež by vedly k opravě ulice. Obyvatelé budou
informováni a pozváni na setkání s vedením města

a projektanty. Ale stále platí to, že letošní rok je z hlediska investic spíše odpočinkový a přípravný.
V minulých dnech jsme z důvodu potřeby opravy
vodovodních řádů prožili odstávku pitné vody. Pracovníci společnosti VaK práce směřovali tak, aby byla voda
zastavena vždy v dny pracovního klidu, a tím co nejméně
negativně ovlivnila pravidelnou činnost všech podniků,
škol i úřadů. Za svou práci a přístup si zaslouží poděkování. Skutečně stav některých sítí není dobrý a je nutné
je postupně rekonstruovat.
KULTURA A SPORT JE NAŠÍM POKLADEM
Holešov je znám velkou řadou významných kulturních, sportovních a společenských aktivit. Vloni byl R. Juráněm založen divadelní spolek Viktorka. Letos v předjaří se v kině uvedl místní premiérou Havlovy Audience.
Jedná se o velmi náročnou konverzační jednoaktovku,
jež přibližuje myšlení a absurdní dobu kolem roku 1974.
Ale pro nás je důležité i to, že holešovští divadelníci
se svou hrou zcela a jednoznačně uspěli na divadelní
přehlídce v Kojetíně, kde „posbírali“ všechna ocenění
a tím také postup na divadelní přehlídku do Volyně.
Úspěšnými atletickými závody a dalším programem
otevřelo město ve spolupráci s atletickým oddílem stadion Míru. Ten byl v roce 1958 předán do užívání sportovcům Emilem Zátopkem, ale po loňských zásadních
opravách a letošním dokončení rekonstrukce šaten (celkové náklady asi 35 mil. korun) si jej otevřeli místní atleti
1. května. Stadion bude moci využívat i veřejnost a další
kluby podle připravovaného harmonogramu.
Další významnou událostí přesahující výrazně náš
region i zřejmě republiku byl koncert souboru a orchestru Czech Ensemble Baroque Romana Válka a jeho
obnovená premiéra tří významných vrcholných děl holešovského rodáka Františka Xavera Richtera. Koncert
s názvem „Richter Gala“ proběhl 10. května. Skladby
budou v červnu ve Znojmě nahrány na CD a dočkají se
přes Supraphon další medializace podobně jako Holešov
a náš krásný zámek.
KRÁSNÉ DNY VRCHOLÍCÍHO JARA
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podílejí
na pozitivním rozvoji našeho města i společenských, spolkových, kulturních a sportovních aktivit. Vážení spoluobčané, dovolím si vám popřát krásné květnové a červnové
dny. A ještě poznámka: kdysi jsme zavedli tzv. otevřený
úřad. To znamená, že bez zbytečného objednávání můžete
zajít za vedením města. Každou středu od 15 do 17 hodin
a bez ohlášení (pro jistotu tel.: 724 030 893). Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním
světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem
proti trápení.
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

VÝPIS Z USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 17. 4. 2019
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
• rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování
dotací v roce 2019 (tzv. dotace na mládežnická družstva
v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-780/2019/ŠK/CH)
dle předloženého návrhu a znění veřejnoprávních smluv
k těmto dotacím dle předložených návrhů.
• rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. Akce milion - čj. HOL-776/2019/ŠK/
CH) dle předloženého a upraveného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání
města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky
na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové
skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají.
• rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro
poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční
dotace - čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu, znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle
předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury,
sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení
již schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery
vynakládají.
• rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
města Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na tělocvičny - čj.
HOL-779/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených
návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené
částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají.
• poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti mající charakter městské autobusové dopravy ve výši 346.000 Kč na rok 2019 dle předloženého návrhu.
• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova
žadatelům dle předloženého seznamu.
• podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění
pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holešova
JPO II/1 pro rok 2019 za finanční spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %.
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši
150.000 Kč Charitě Holešov, IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2019 v městských objektech čp. 1134 a 1136 na ul.
Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, čp. 1407 na ul. Tovární
a čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce, a ve kterých poskytuje sociální služby
• předložený střednědobý výhled rozpočtu města do roku
2021.
• rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu
• přípravu prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování
dotačních akcí ve výši úvěru 35 mil. Kč se splátkou jistiny
do 30. 09. 2019.
• smlouvu o narovnání škody způsobené provozní činností
a smlouvu o budoucím převzetí stavebních objektů s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390, v souvislosti se stavbou „Dálnice D49, 4901 Hulín - Fryšták“ dle
přeloženého návrhu.
• změnu obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2018,
o nočním klidu, v navrhovaném znění.
• termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019
od 16 hod. takto: 23.09., 04.11. a 17.12.2019.
• nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova dle předloženého a upraveného návrhu.
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• majetkové vypořádání pozemků po stavbě „Silnice II/490:
Holešov, Všetuly“, bezúplatný převod pozemků p. č. 1051/3,
ostatní plocha, o výměře 66 m2, p. č. 1008/5, ostatní
plocha, o výměře 281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní plocha,
o výměře 26 m2, k. ú.Všetuly, z vlastnictví města Holešova
do vlastnictví Zlínského kraje.
• majetkové vypořádání pozemků po stavbě „Terminál Holešov“, bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/36, ostatní
plocha, o výměře 21 m2, p. č. 1329/37, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p. č. 1329/38, ostatní plocha, o výměře
96 m2, p. č. 1329/39, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č.
1329/40, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše k. ú. Holešov,
z majetku Zlínského kraje do majetku města Holešova.
• dohodu o právu provést stavbu - zpevněné parkovací plochy pro 32 parkovacích míst vedle areálu internátu SPŠ MV
v Holešově na pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788,
p. č. 1789 a p. č. 1796/1, vše k. ú. Holešov, dle předložené
smlouvy „Dohody o právu provést stavbu“ a bezúplatné
nabytí pozemku p. č. 1778/1 k. ú. Holešov a zpevněné
parkovací plochy vybudované na pozemcích p. č. 1773,
p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789, a p. č. 1796/1, p.č. 1778/1
a p. č. 1715/1, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti
Lidl Česká republika, v. o. s. do vlastnictví města Holešova
dle předložených smluv - smlouvy o smlouvě budoucí darovací a darovací smlouvy.
• předložený a upravený plán činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2019.
Zastupitelstvo města Holešova udělilo

1. Janu Florovi
- cenu města Holešova „Osobnost města Holešova“ za rok 2018,
- „Velkou pečeť města Holešova“ a
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.
2. Mgr. Karlu Košárkovi st. in memoriam
- „Velkou pečeť města Holešova“ za celoživotní přínos městu
Holešovu.
3. Bohumilu Dovrtělovi in memoriam
- „Velkou pečeť města Holešova“ za celoživotní přínos městu
Holešovu.
Zastupitelstvo města Holešova zvolilo dle ustanovení § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na období 01.05.2019-30.04.2023 členy a předsedy osadních výborů místních částí dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání
zprávy týkající se pořízení změny Územního plánu Holešov
na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města
Holešov, který podala společnost amp build, s. r. o.
Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání
zprávy týkající se pořízení změny Územního plánu Holešov
na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města
Holešov, který podala společnost UNIQUE TEXTILES, s. r. o.
Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí předloženou
Územní studii veřejného prostranství - Zámecká obora Holešov
a Územní studii veřejných prostranství - Předzámčí Holešov.
Celé znění přehledu usnesení zastupitelstva je k nahlédnutí na elektronické úřední desce na webových
stránkách města Holešova www.holesov.cz.

Nový pension v partnerském Desiniči
V rámci tradičních Dnů svatého Jiří otevřela obec
Desinič ve spolupráci s místním investorem nový pension. Obec Desinič v chorvatské oblasti Krapina a v tak
zvaném Záhoří je dlouhodobým partnerem města Holešova. Jedná se o územně rozsáhlou obec s asi třemi a půl
tisíci obyvateli, která se může pyšnit krásným vinařským
členitým krajem a množstvím památek i přírodního
bohatství. Nejvýznamnější památkou a dominantou
regionu je hrad z 15. století Veliki Tabor, v jehož původu
se rýsují i české stopy (po bitvě u Lipan se husité rozešli
do mnoha míst v Evropě).
Letošní „Svatojurievske“ dny proběhly od 24. do
28. dubna a jejich hlavní část 26. a 27. dubna. V těchto
dnech byl také otevřen nový pension, který významnou
měrou doplňuje možnosti ubytování v tomto krásném
kraji. Výhodou je, že je možné ubytovat v jeho prostorách celý autobus. Což můžeme z Holešova jen závidět
(ale samozřejmě i přát).
Desinič nabízí i možnosti stravování a především turistická lákadla i s cyklostezkami a kulinářské možnosti
(ekologické a domácí produkty) či vinohrady se sklípky
a kvalitními odrůdami vín – především bílými. Obec
je známa svými mažoretkami a z jejich přátelství s holešovskými také vznikala i spolupráce mezi našimi městy,
fotbalisty, kulturními soubory i farnostmi.
Území „Hrvatsko Zagorje“ je turistickou oblastí s tradičními obcemi a samotami, rázovitými a ekologickými
potravinami a produkty, smyslem pro udržování tradic
a dědictví i dalšími významnými památkami. V nedaleké
„okresní“ Krapině ojedinělé, moderní a rozsáhlé muze-

um pračlověka - bylo zde objeveno významné sídliště
pračlověka - v blízké obci Kumrovec je nádherný skanzen a rodný dům bývalého jugoslávského vůdce generála Josipa Broze Tita (původem Slovinec). Asi padesát
kilometrů je jedno z nejvýznamnějších poutních míst
Chorvatska Marija Bistrica s vzácným kostelem Panny
Marie, nedaleko (10 – 15 km) je možné navštívit známé
lázně Krapinske a Tuheljske Toplice a v okolí řadu kostelů
či kaplí.
Známá je pověst o vesnické dívce Veronice Desiničskej a knížeti Rattkajovi vlastníkovi panství v 16. století,
který nechal dívku zazdít ve zdech hradu.
Desinič a Zagorje je významnou vinařskou oblastí a nutno ale říci, že na ochutnávce místních vín
(27. 4. 2019) uspěla i ta moravská – především Pálava
od holešovského prodejce vín P. Šenkyříka.
Návštěva tohoto krásného kraje, milých, pohostinných a pracovitých lidí stojí rozhodně za cestu a čas.
R. Seifert

www.holesov.cz
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Pietní akt u příležitosti výročí ukončení
2. světové války

Jaké byly Dny města
Holešova

V pondělí 6. 5. se uskutečnila tradiční vzpomínková
akce u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války
a osvobození města Holešova od fašismu. Pietní akce se
zúčastnili zástupci města, spolků, politických stran a další občané a pamětníci, kteří za zvuků hudby Holešovské
muziky položili k pomníku padlých u obřadní síně věnce
či květiny a věnovali tichou vzpomínku. Ke všem zúčastněným promluvil také starosta města Holešova Rudolf
Seifert, který zmínil mimo jiné několik historických

Dny města Holešova letos nabídly tradiční akce jako
například oceňování osobností města, rozdělování dotací neziskovému sektoru nebo družbu s partnerskými
městy. Již 10. 5. proběhl unikátní koncert Richter Gala,
kterým jsme oslavili 310. výročí narození významného
skladatele a umělce F. X. Richtera. V hlavní den oslav
probíhal Májový jarmark na náměstí, rybářské závody
a konala se také Sarkandrovská pouť na Svatý Hostýn.
Sobotní večer patřil již tradičně Slavnostnímu oceňování osobností města za rok 2018. Vyvrcholením dne
byl společný koncert vybraných žáků ZUŠ Zlínského kraje a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s názvem Malí
velcí filharmonici.
V neděli po Mši svaté za město a partnerská města přišla na řadu novinka v podobě otevřeného úřadu
pro veřejnost, kdy mohli zájemci absolvovat prohlídku
úřadu s možností zhlédnutí stříbrného hejtmanského
meče. Na zámku v tentýž den probíhala sběratelská
burza. Jelikož se Dny města prolínaly s uzávěrkou zpravodaje Holešovsko, přineseme podrobné informace
v příštím vydání.
Hana Helsnerová

událostí z května roku 1945, zvláště pak události ze dnů
6. - 8. května týkající se města Holešova. Svůj proslov zakončil slovy: „Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím
ony zítra naplní náš svět.“ Na slavnosti tohoto okamžiku
měla podíl také čestná stráž, kterou u pomníku drželi zástupci spolků a nechyběla samozřejmě ani státní hymna.
Děkujeme všem, kteří se pietního aktu zúčastnili.
Hana Helsnerová

Holešovská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi
6. květen je dle katolického kalendáře svátkem
svatého Jana Sarkandera, mučedníka, patrona holešovské farnosti, holešovského faráře (narozen 20. 12.
1576 ve Skočově v Těšínském knížectví), který v roce
1620 zachránil Holešov před vydrancováním polskými
Lisovčíky a po falešném obvinění z jejich pozvání na
Moravu byl představiteli nekatolických stavů zatčen,
v Olomouci mučen a na následky mučení zde také
17. 3. 1620 zemřel. Svatý Jan Sarkander (svatořečen papežem Janem Pavlem II. 21. 5. 1995 v Olomouci) je úzce
spojen svým životem i skutky s Holešovem. U katolíků
našeho města se těší velké úctě a pouť k jeho ostatkům,
umístěným v holešovském farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie, je jednou z nejvýznamnějších bohoslužeb
v roce. Letošní poutní mši sv., která se konala v neděli
5. května, tedy v předvečer světcova svátku, celebroval

olomoucký světící biskup a generální vikář olomoucké
arcidiecéze (a velký ctitel sv. Jana Sarkandera) Mons. Antonín Basler, kterému koncelebroval holešovský děkan
P. Jerzy Walczak. Otec biskup ve svém kázání vzpomenul
život sv. Jana Sarkandera a věnoval se zejména tomu,
že mučedník, který se svými mučiteli nenechal donutit
k prozrazení zpovědního tajemství, našel posilu ve jméně Ježíše, Panny Marie a sv. Anny. I letos (jako tomu při
sarkandrovské pouti bývá často) počasí připomínalo spíš
zimní měsíce a temnými mraky nepronikl ani sluneční
paprsek, který před lety tak překvapil věřící, když přímo ukázal na relikviář s ostatky svatého, vystavený na
hlavním oltáři. Přesto však i letošní pouť rozsvítila mysli
jejích účastníků, neboť Holešov může být opravdu hrdý
na mimořádnou osobnost sv. Jana Sarkandera.
Karel Bartošek

Letní brigády 2019

Turnusy:
I. 01. 07. – 12. 07. 2019
II. 15. 07. – 26. 07. 2019
III. 29. 07. – 09. 08. 2019
IV. 12. 08. – 23. 08. 2019

Město Holešov pořádá letos již pošesté letní brigády pro studenty. Každoročně se letních brigád účastní
kolem stovky žáků a studentů středních škol. Stejně jako
v loňských letech je hlavním smyslem aktivity poskytnout mladým lidem možnost si přivydělat a v neposlední řadě také snaha o údržbu veřejných prostranství.
Přihlášky budou přijímány od pondělí 13. 05. 2019
od 09:00 hod. a to jen osobně na Městském úřadě Holešov v kanceláři č. 303 nebo telefonicky 573 521 254.
Kontaktní osoba: Ing. Marie Krajcarová

Podmínky přijetí
- určeno pro studenty 15 – 26 let
(ukončení povinné školní docházky)
- trvalé bydliště v Holešově a místní části
- pracovní doba 6 hod./denně
- výdělek 80 Kč/hod.
- přijmeme max. 80 studentů
- možnost přihlášení jen na jeden turnus

Foto: Milena Machálková

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města
Holešova za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2019.
Konkrétně se jedná o částku 400 000 Kč pro Charitní pečovatelskou službu, 50 000 Kč pro Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 50 000 Kč
pro Nízkoprahový klub Coolna.
Děkujeme.
Charita Holešov
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Členové Sorry klubu vzpomínali
Před 50 lety vznikl v Holešově jedinečný kulturní
a společenský fenomén, který v rámci tehdejšího normalizačního Československa daleko předběhl svou dobu
a prostředí. Skupina mladých lidí vytvořila – dnešní terminologií bychom řekli – spolek, klub, který podle vzoru
tehdejších studentských klubů na západ od našich hranic
sdružoval mladé lidi, kteří v něm realizovali svou touhu
po kultuře, svobodě, zábavě a setkávání. Přestože to bylo
v době (1969), kdy po Pražském jaru v Československu začala normalizace a„utahování šroubů“, zvolili si jeho zakladatelé pro tehdejší mocné provokativní název SORRY klub.
Členové SORRY klubu se po oněch padesáti letech
sešli (tedy scházejí se každoročně na konci dubna,
ale jen mezi sebou, neformálně) v kině Svět, aby zavzpomínali na ony úžasné i nebezpečné časy, kdy bojovali
(a překvapivě úspěšně) o existenci klubu a především
o jeho náplň. „Členové se snažili podle přijatého programu (Manifestu) vytvořit si životní styl, který by neubíjel
všedností a malicherností,“ uvádí jeden ze zakladatelů
klubu, Emil Mikšovič. Jejich Mekkou a místem setkávání
se po dlouhém hledání a ještě usilovnější svépomocné
práci stal prostor - klubovna v suterénu dnešní Základní umělecké školy, tehdejší Lidové školy umění. Tam

se scházeli, pořádali koncerty, besedy, přednášky, literárně-hudební pořady, výstavy i setkání se zajímavými
osobnostmi a začínajícími, dnes už notoricky známými,
hudebníky. Mezi časté hosty patřili například sourozenci
Ulrychovi, Jaroslav Hutka, Radim Hladík, Vladimír Merta
a další. Klub úzce spolupracoval s tehdejším Divadlem
pracujících Gottwaldov, jehož herci a režiséři zde uskutečnili spoustu skvělých pásem – jejich Koncert pro pana
Masaryka se stal odvážným počinem, přesahujícím náš
region. I přesto, že vše probíhalo vlastně legálně, byl
Sorry klub prakticky od svého vzniku během normalizace trnem v oku vedení města a především stranických
orgánů. Vedoucí klubáci prakticky tančili mezi vejci
a osobně riskovali, aby existenci klubu zachovali. Došlo
to tak daleko, že bylo nutné změnit anglický název na
Klub přátel umění a vystupovat pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže. Fungování klubu však bylo
ubráněno a jeho myšlenka zachována a to až do konce
osmdesátých let, kdy SSM zanikl a společenský život se
uvolnil, takže se mladým lidem nabídla obrovská paleta
(bohužel často velmi konzumního) vyžití.
Vzpomínkový večer k padesátému výročí SORRY
klubu se uskutečnil v pátek 26. dubna za přítomnosti

Výstup na Jehelník
Již mnoho let je první květen památným dnem pro
členy i příznivce Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V tento
den totiž vzpomínáme na bratra Ladislava Jaroše, který byl
v době 2. světové války 18. června 1942 v Kounicových kolejích nacistickou mocí popraven.
Br. Jaroš, tehdejší ředitel holešovského gymnázia, se
mimo profesorskou praxi, práci pro Sokol a město samotné
stal čelním představitelem sokolského odboje spolu s dalšími 27 členy Sokola v Holešově. Bohužel, všichni byli posléze nacisty vypátráni, uvězněni a krutě mučeni. Kdo nelidské
mučení přežil, byl popraven. Nacisté se snažili těmito skutky vymýtit z povědomí národa oddanost české zemi a hrdé
vlastenectví, ale díky Jarošovi a jemu podobným hrdinům
se jim to bohudík nepovedlo. O bratru Jarošovi jsme psali již
mnohokrát, ale nesmíme zapomínat ani na ty, kteří spolu
s ním pro lepší budoucnost našeho národa položili to nejcennější, své životy. Proto se Sokolové v tyto dny potkávají,
aby uctili památku všech, kteří při obraně naší vlasti padli.
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Nejinak tomu bylo i letos. 4. května 2019 se sešli Sokolové, holešovský starosta Rudolf Seifert a zástupce SDH
Holešov Petr Šidlík, stálí příznivci sokolů, opět na Tesáku.
Odtud se ti zdatnější vydali vzhůru na Jehelník, nejoblíbenější to místo Ladislava Jaroše, k pamětní desce položit
květiny jako stálou vzpomínku na hrdinské činy nejen br.
Jaroše, ale i ostatních členů Sokola. Druhá skupina šla
pěšky na Chvalčov, kde byl sraz všech účastníků a skupina
třetí odjela autobusem na Hostýn a poté také na Chvalčov.
I přes katastrofické předpovědi se počasí náramně vydařilo
a připravilo tak všem nádherný den v nefalšované přírodě.
Na tomto místě jsme se však sešli letos naposled.
Po vzájemné dohodě města Holešov, Gymnázia Holešov
a T. J. Sokol Holešov bylo rozhodnuto, že pamětní deska
se z Jehelníku přesune na pozemek gymnázia a stane se tak
každodenní připomínkou na hrdinského bratra Ladislava
Jaroše.
Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov

více než šedesáti členů klubu a dalších desítek jejich
podporovatelů a vzácných hostů. Vzpomínání bylo prokládáno hudebními vystoupeními skvělého Big Bandu
Josefa Hájka se skvělými sólisty – Petrou Kuciánovou
a Josefem Vaverkou. Pořadatelé promítli také několik
videopásem s fotografiemi a dokumenty z činnosti
klubu – viděli jsme nejen momentky z akcí v klubovně, ale také z výletů a společných dovolených klubáků
u moře. Mimořádně zajímavé byly letáky, které členové
klubu tiskli, vylepovali a distribuovali při sovětské invazi
v srpnu 1968. Při vzpomínání se sálem kina nesl šepot,
když se někteří členové poznali na fotografiích, ve tvářích bylo znát nadšení a dojetí bylo přímo hmatatelné.
Několik písniček přišel zazpívat i slavný Standa Hložek,
za jehož kariérou SORRY klub vlastně stojí – zde měl své
úplně první veřejné vystoupení.
Víme jistě, že pro tento večer se všichni členové ocitli
duchem zpátky ve sklepních prostorech Sorry klubu, cítili
jeho typickou vůni suterénu proloženou vůní vína a oblíbené Cuba Libre, kouře z cigaret a slyšeli zpěv a kytary,
které k večerům v klubu neodmyslitelně patřily. A právě to
je to, co jim navždy zůstane – nedocenitelné vzpomínky.
Hana Helsnerová, Karel Bartošek

Městský znak
a vlajka slaví!
Je to přesně 10 let, co byly městu znak a vlajka
uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Miloslavem Vlčkem. Další holešovské
devítkové výročí.

www.holesov.cz
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Knihovnička Holešovska se opět rozrostla
Dne 25. dubna v 19:00 v zámecké sala terreně proběhl křest publikace Italská opera na holešovském zámku
v době Františka Antonína Rottala autorek Kateřiny
Hájkové a Jany Spáčilové. Autorky se ve své knize zaměřily na jeden z vrcholů hudebního dění na holešovském
zámku, a to na 30. léta 18. století, kdy hrabě František

Antonín Rottal vydržoval vlastní zámeckou kapelu a nechal vystavět honosné divadlo, kde se prováděly dokonce
i italské opery s účastí pěveckých sólistů přímo z Itálie.
Křest publikace byl obohacen vystoupením Kateřiny
Juráškové, kterou mezi jinými doprovázela na flétnu Tereza Vondráková. Zazněly skladby G. F. Händela, J. S. Bacha,

A. Vivaldiho a nově nalezená árie "holešovské opery"
Johann Adolf Hasse: Piú viver non voglio (La Contadina).
Publikace je zařazena do Knihovničky Holešovska a zájemci si ji mohou zakoupit na místě prvního kontaktu ve vstupním vestibulu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628 nebo
v Městském informačním centru Holešov na zámku Holešov.

Soutěž mladých zahrádkářů a soutěž v aranžování
Soutěž Mladých zahrádkářů, proběhla 26. 4. 2019
v prostorách zámku Holešov. Tentokrát se zúčastnilo pouze 7 ZŠ s Gymnáziem Kroměříž. Všech 39 soutěžících se
svým pedagogickým doprovodem uvítal a uvodním slovem podpořil starosta města Holešov Mgr. Rudolf Seifert
s paní Janou Slovenčíkovou. Děti soutěžily ve znalostech
z přírodovědy a měly tak k vypracování 40 testových otázek a pak 40 rostlin k poznávání. Za spolupráce zahrádkářek ze ZO ČZS Holešov se podařilo celou akci zvládnout
a v 11 hod. už přebírali žáci své diplomy a získali sponzorské dary od ZO ČZS, a města Holešov. Prostor, který
měly paní učitelky daný k vyhodnocení byl využit žáky
návštěvou podzemí zámku s panem ing. Karlem Bartoškem a prohlédli si tak most v mostě našeho zámku.
Na 1. místě z mladší kategorie se umístila Anna Trhlíková, žákyně 4. tř. 1. ZŠ Holešov, ze starší kategorie to byl

Ondřej Ambroš taktéž žák z 1. ZŠ Holešov. Tito dva žáci
pak budou reprezentovat naše město a naše zahrádkáře
v celostátní soutěži, v Národním kole Mladých zahrádkářů
v polovině června v Praze. Gratulujeme a přejeme úspěch
v této nejvyšší soutěži.
Další soutěží, kterou pořádá zahrádkářský svaz je
soutěž v aranžování květin. Tuto soutěž máme rozdělenu
do tří věkových skupin. A právě ta nejstarší, zastoupena
členkami ZO ČZS okolních spolků se utkala ve svém umění
30. 4. 2019 v Kroměříži na Výstavišti Floria. Děvčata měla
za úkol zpracovat dané květy do kytice a dárkové květinové tašky. 1. místo obsadila členka ZO ČZS Holešov Renata
Dvorníková, 2. byla Jana Skotková ze ZO ČZS Míškovice,
a 3. místo zaujala opět členka ZO ČZS Holešov Pavla Rožnovská. Děvčata postupují do Zemského kola, které se
uskutční 30. 5. v Prostějově, z této soutěže už je jen krok

do celostátního kola, které se pravidelně koná v Lysé n/
Labem při výstavě KVĚTY.
Soutěž žáků a studentů proběhla v pondělí 6. 5.
2019, taktéž na výstavišti Floria Kroměříž. Do soutěže
žáků byla přihlášena 1. ZŠ Holešov a ZŠ Kvasice, za studenty- juniory potvrdila účast SOU - zahradníci, z Holešova,
Nádražní a SŠHS Kroměříž. V soutěži o nejlépe zpracovanou kytičku pro mladšího sourozence a vypichovanou
misku na stůl se v Okresní soutěži Floristiky umístila na
1. místě žákyně 8.tř. 1. ZŠ Holešov, Tereza Úlehlová, na
2. místě byla také žákyně 1. ZŠ Holešov- Monika Ponížilová, v kategorii Juniorů-studentů obsadila 1. místo
Veronika Rožnovská, z Martinic, zastupující Pedagogickou školu v Kroměříži, 2. místo obhájila Nikola Nevjelíková ze SŠHS Kroměříž a krásné 3. místo obsadila žákyně
OU Holešov, Nádražní, Monika Zajícová.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala p. Štajnerovi se synem, kteří mi pomohli ve vážné situaci. Dne 9. 4. mě a mého psa napadl volně pobíhající rotvajler na ulici Růžičkova.
Při snaze jej odehnat a zachránit tak svého psa jsem upadla do příkopu, udělalo se mi nevolno a začala jsem omdlévat. V tu chvíli mi přišel na pomoc p. Štajner Václav se synem,
jež jel okolo. Zachovali duchapřítomnost, sebrali odvahu a rotvajlera odehnali. Potom mi pomohli, abych se probrala a odvezli mě i psíka domů. P. Štajner ještě nahlásil incident
na policii. V dnešní době, kdy se každý většinou drží stranou, velmi oceňuji, že mi tak rychle a bezodkladně pomohli. Velice si jejich pomoci a lidskosti vážím a ještě jednou děkuji.
Stolařová Zoja
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Na zámeckém nádvoří zazní
benefiční Koncert pro Holešov

Fotoworkshop
s Robertem Vanem

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 zámeckých hodin.
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, který propojil
charitativní nápad s příjemným setkáním a hudbou.
Koncert začíná v 9.30 hodin na zámeckém nádvoří a spolu s kapelou zazpívají sólisté Petra Kuciánová, Petra Foltýnová, Josef Vaverka a Martin Hejník. V doprovodném
programu vystoupí děti z tanečních kroužků SVČ Tymy Holešov a děti pěveckého oboru
Základní umělecké školy Holešov.

Městské kulturní středisko Holešov připravuje na srpen dva fotoworkshopy s Robertem Vanem, a to jako doprovodný program k výstavě, která se na Zámku Holešov
koná od 17. 7. do 15. 9. 2019.
První fotokurz se slavným fotografem se koná 24. 8. a druhý 31. 8. 2019. Je zaměřený na portrétní fotografii, začne ráno teoretickou částí a po obědě bude následovat
praktická část. Kurzovné činí 2900,- a MKS Holešov nabízí poslední volná místa v obou
termínech. Závazné objednávky posílejte na podhajska@mks-holesov.cz

Městské muzeum vystavuje
archeologické nálezy ve Všetulích
Archeologické nálezy ze sbírek Městského muzea a galerie Holešov jsou již vystaveny v miniexpozici všetulské firmy Kuraray Europe Moravia. Především školní skupiny,
odborná veřejnost nebo lidé, kteří k tématu inklinují, si je mohou prohlédnout po předchozí dohodě s muzeoložkou a galeristkou Nikol Holubovou z MKS Holešov.
Expozice ukazuje nádoby z hradištních hrobů z žopské Bačovy cihelny a soubor
kostěných a fajansových korálků z archeologické lokality Zdražilovsko. Městské kulturní
středisko Holešov nálezy zapůjčilo na pět let a děkuje firmě Kuraray Europe Moravia
za podporu Městského muzea a galerie Holešov.
„Jsme rádi, že je tady máme,“ komentoval spolupráci Stanislav Sýkora ze zmíněné
společnosti.
Během výzkumu na ploše stávající všetulské výrobní hala bylo nalezeno 210 archeologických nálezů z pozdní doby kamenné. Jednalo se především o zlomky keramiky, kosti, mazanice a kamennou štípanou a broušenou industrii.
Až do středověku, kdy se v našich zemích rozšířilo křesťanství, bylo běžné dávat zemřelým do hrobu milodary, které jim poslouží na cestě posmrtným životem. Nejčastěji
se jednalo o keramické nádoby, potravu a předměty osobní výbavy jako jsou zbraně,
nástroje, šperky a další artefakty. (dap)

Zámek Holešov: Výtvarný obor ZUŠ Holešov vystavuje práce
absolventů, které umění živí

Holešov - Vernisáž se konala 2. května za velké pozornosti veřejnosti, pedagogů školy, žáků a jejich rodičů. Výstavu uvedl ředitel ZUŠ Holešov Petr Jurášek, který mimo jiné poděkoval
manželům Janě a Karlovi Jakóbkovým za celoživotní práci ve školních ateliérech a kytičku s poděkováním věnoval také učitelce třetího ateliéru Kateřině Zelenkové.
Slavnostního aktu se zúčastnil také starosta města Rudolf Seifert a místostarosta Pavel Karhan.
Foto a text na straně: Mgr. Dana Podhajská
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Plachetka králem Saulem v Holešově – kulturní událost sezóny
v regionu
Vrcholné operní nebo oratorní produkce s mezinárodním
obsazením bývají téměř vždy výsadou operních domů v metropolích. Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem
Válkem opět ve svém koncertním cyklu Bacha na Mozarta!
bourá vžité konvence. Nejen, že ve vlastní produkci uskuteční
legendární oratorium Saul se sólistou Metropolitní opery Adamem Plachetkou v hlavní roli, ale po uvedeních v Brně a Praze
přináší tento exkluzivní hudební zážitek také do Holešova.
Slavné oratorium Georga Friedricha Händela Saul zaznělo poprvé v Královském divadle v Londýně v roce 1739.
O 280 let později, 29. července 2019 na nádvoří zámku Holešov mohou diváci shlédnout reprízu tohoto díla. Nastudování dirigenta Romana Válka bylo mimořádně kladně přijato
a odbornou kritikou oceněno v brněnském Besedním domě
a pražském Rudolfinu, kde bylo provedeno začátkem roku.
V hlavní roli krále Saula představí Czech Ensemble Baroque
sólistu Metropolitní opery New York Adama Plachetku, špičkového tenoristu Krystiana Adama nebo polského kontratenoristu Piotra Olecha. Vedle těchto hvězd operního nebe
však na pódiu stanou také mladí a perspektivní domácí
umělci. Domácí v přesném smyslu slova, neboť v roli Michal
na sebe výrazně upozornila sopranistka Kristýna Vylíčilová
pocházející z Bystřice pod Hostýnem a v roli velekněze zazářil hulínský rodák Tadeáš Hoza.
„Händelovo tříaktové tříhodinové oratorium Saul líčí
příběh Saula, prvního krále Izraele. Vykresluje přerod jeho
přátelství a obdivu k zamýšlenému následníkovi Davidovi
v závist a nenávist, která je nakonec příčinou zkázy velkého panovníka. V dramatu se objevují také mytické postavy
čarodějnice z Endoru a ducha proroka Samuela, kterého
čarodějnice vyvolá z mrtvých. Pro Händela typická velká

sborová čísla patří k tomu nejdramatičtějšímu, co Händel
napsal. Premiéra v Královském divadle v Londýně měla nevšední úspěch, věříme, že Holešov bude neméně nadšený“
uvádí dirigent představení Roman Válek.
„Do takto náročného projektu, kterým poloscénické
uvedení Saula, je bychom se nemohli pustit bez partnerů.
Tím zásadním je přední organizátor kulturního dění v Holešově, spolek Musica Holešov a pevně věříme také v podporu

Zlínského kraje.“ říká manažerka cyklu Lucie Kořínková.
„Scénický projekt na nádvoří holešovského zámku jsme
provedli již v loňském roce a setkal se s velikým úspěchem.
Letošní Saul bude patrně vyprodaný ještě dlouho před představením, proto doporučujeme neotálet se zakoupením
vstupenek.“ Ty seženete buď on-line na portálech SMSticket
a TicketPortal, nebo osobně v IC Holešov.
Předprodej vstupenek byl zahájen 13. 5. 2019

Náměstí v Holešově opět zdobí máj
Holešov – Vrcholnou tradicí jara po Velikonocích je
stavění májů v předvečer 1. května. Na náměstí v Holešově již taková májka, bohatě ozdobená fábory a růžemi,
na vrcholku se symbolem státnosti – českou vlajkou - stojí. Její vztyčení doprovázené pestrým kulturním programem jako obvykle zorganizovala křesťanská tělovýchovná jednota Orel Holešov a místní organizace KDU-ČSL
za pomoci dalších dobrovolníků. Za hudebního doprovodu
Holešovské muziky se průvod s májkou vydal na náměstí.
Čelo průvodu tvořily Hanačky nesoucí českou státní vlajku
s Milanem Jelínkem ve slavnostní orelské uniformě, který nesl prapor holešovské jednoty a krojovaná starostka

jednoty Lenka Karhanová. Za nimi nesli věnec na ozdobu
máje P. J. Walczak - holešovský děkan s místostarostou
města Pavlem Karhanem. Následovaly pak krojované
děti ze souboru Malá Rusava s korunou máje a krojovaní
zástupci martinické Omladiny. Průvod uzavíral dvojstup
mužů nesoucích vlastní kmen májky. Na náměstí je přivítali již nedočkaví diváci. Připraveno zde pro ně bylo občerstvení a pro děti navíc skákací hrad. Po úvodních uvítacích
slovech moderátora Zdeňka Krajcara došlo na montáž
májky na místě před vlastním zdvižením. Tento čas nám
svým zpěvem vyplnily mladé holešovské Hanačky Aneta
a Kateřina Brázdilovy s Ludmilou Karhanovou. Když bylo

vše připraveno, děkan J. Walczak požehnal následnému
konání a po zhruba půl hodině byla májka společnými silami za potlesku obecenstva, vztyčena. Následovalo nádherné vystoupení folklorního souboru Rusava a do pozdních odpoledních hodin pak náměstí žilo setkáváními
a diskuzemi. A bylo o čem a s kým, na náměstí se během
odpoledne vystřídalo i mnoho osobností nejen z našeho
města v čele s jeho starostou, ale i poslankyní evropského parlamentu. Nyní bude májka ozdobou holešovského
náměstí až do 1. června, kdy pořadatelé pro nás jistě jako
vždy k slavnostnímu skácení připraví spoustu překvapení.
Jana Zapletalová, foto Milena Machálková
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Audience si už několikrát získala holešovské publikum
Holešov - Tragikomedii Václava Havla si vybralo
nově vzniklé Divadelní studio Viktorka jako svou první
nastudovanou hru. Veřejnosti byla úspěšně představena
23. března společně se slavnostním křtem Divadelního
studia. Reprízy se hra dočkala hned po třech týdnech
a shlédnout ji diváci budou moci ještě na konci dubna.
A jistě to nebude představení poslední, je možné se na
reprízy těšit také v Bystřici pod Hostýnem, v Prostějově
nebo ve Zlíně. Hra je totiž v podání dvou herců Romana
Uwe Juráně a Jacka Leška neskutečně vydařená. Člověk
hercům věří každé slovo, každý pohyb. Nechybí detaily,
díky kterým se situace stává ještě více absurdní. Hra stojí
nejen na skvělém hereckém výkonu obou herců, ale také
na drobnostech, které celou aktovku dotváří. Ať už jde
o Sládkův zdvižený prst, pohlazení „Bohdalky“ nebo
Vaňkův nadzvednutý loket. Za tím vším stojí bezchybná
režie Konráda Popela. Hra inspirovaná vlastním prožit-

kem Václava Havla z doby totality diváka pobaví svou
obyčejností i vtipem a zároveň zaujme při hlubším pohledu do duší postav i odkazu doby.
Audience zabodovala také na oblastní postupové soutěži amatérských divadel v Kojetíně, kdy byla
odměněna cenou diváka za inscenaci, cenou poroty

za režii, cenou poroty za herecký výkon v roli Sládka,
čestným uznáním poroty za roli Vaňka a navíc doporučení na účasti v celorepublikovém festivalu amatérských
divadel ve Volyni. Dle skvělého představení vše naprosto
zaslouženě.
Hana Helsnerová

Májová veselice s kapelou Texas u Kočky v plavkách
Doba velkých prvomájových průvodů je už dávno
pryč, ale když ve sváteční den prvního května vysvitne sluníčko, mnoho lidí si vyjde na procházku do rozkvetlé přírody – třeba aby si dali prvomájový polibek
pod rozkvetlým stromem. A aby měli při své vycházce
nějaký cíl, zorganizovalo město Holešov letos poprvé –
a doufejme že ne naposledy – odpolední prvomájovou
veselici na zámeckém koupališti. Nádherný areál koupaliště je skvěle vybaveným výletištěm, zařízeným i na
případnou nepřízeň počasí a letos se zde otevřelo nové

občerstvení Kočka v plavkách, poskytující veškeré občerstvovací a stravovací služby. A tak naše vynikající country kapelaTexas hrála celé odpoledne, lidé se procházeli
rozkvetlouzámeckou zahradou a zastavovali se na jejím
koncertě. Zazpívali si, zatancovali, poseděli, popovídali
se známýmia něčeho dobrého se napili a najedli. Veselice s Texasem se těšila velkému zájmu Holešováků a snad
založila pěknou holešovskou tradici – nejlepší zábavu
si uděláme vlastními silami.
Karel Bartošek

Cyklisté i motorkáři si přijeli pro požehnání a zahájili sezonu
Tvrdí motorkáři, celí oblečení v kůži, s řetězy a burácejícími mohutnými stroji, nejdou příliš dohromady s náboženskými obřady. Ale v Holešově již řadu let organizuje
vždy v sobotní poledne na počátku května římskokatolická farnost společně s motorkáři ze širokého okolí slavné
žehnání motorkářům, kterým se symbolicky zahajuje
motorkářská sezona. Rovněž letošní sobotu 4. května se
holešovské náměstí zpola zaplnilo stovkami burácejících
motorek a jejich osádek. Sjely se motorkářské kluby nejen
z Holešovska, aby jejich členové přijali požehnání od holešovského faráře a děkana P. Jerzy Walczaka. Po krátkém
proslovu starosty města R. Seiferta holešovský děkan
motorkářům požehnal, je i jejich stroje pořádně pokropil
svěcenou vodou. Zájemcům rozdal samolepky se sv. Kryštofem, patronem poutníků, a tedy i motocyklistů. A poté

Desítky cyklistů se dostavily ve středu 1. května ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie ke společnému požehnání a zahájení cyklistické sezóny. Děkan Jerzy Walczak
kromě požehnání věnoval stejně jako v loňském roce každému nálepku patronky cyklistů Panny Marie z Ghisalla
a popřál všem šťastnou cestu.
Hana Helsnerová
se motorkáři, kteří děkana přivítali opravdu ohlušujícím
řevem svých mašin, rozjeli k čestnému kolečku po Holešově a odtud na první jarní vyjížďku, jejímž cílem bylo
výletiště v Žopech, kde je čekalo grilované pohoštění.
A tak i letos motorkářská sezona začala a všichni si užili
tuto opravdu hezkou a milou tradici.
Karel Bartošek

foto na straně: Hana Helsnerová, Milena Machálková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Petra Rafajová – Hulín
Milan Dřímal – Hulín

Kateřina Dohnalová – Hulín
Kamil Mach – Hulín

Hana Pospíšilová – Pacetluky
Jiří Koždoň – Horní Tošanovice

Beáta Symerská – Holešov
Roman Tomeček- Holešov

Žaneta Šenovská – Chropyně
Patrik Adamík – Brno

Denisa Bláhová – Žeranovice
Michal Bojnanský – Žeranovice

Jana Zelinková – Holešov
Tomáš Martinů – Holešov

Veronika Hlůžová – Bořenovice
Jaroslav Rosypal – Bořenovice

ÚMRTÍ
Ludvík Šimeček – Holešov
Jaromír Kopřiva – Holešov

Jaromíra Stolářová – Holešov
Olga Kulheimová – Holešov
Anna Machová – Holešov
František Zemčík – Holešov
Jaromír Zbožínek – Holešov
František Bršťák – Holešov
Věroslava Bártková – Holešov
Vlasta Mikešková – Holešov
Helena Odložilíková – 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

Klezmer v Šachově synagoze
Americký klezmerový houslista a zpěvák Yale Strom se opět vrací do České republiky!
Jedinečný koncert amerického klezmerového houslisty a zpěváka Yale Strom & Trio Maisel z Humenného do Chustu - Židovská hudba z Karpat se uskuteční v úterý 11. června
v 19 hodin v Šachpvě synagoze.
Hudebník, profesor a rezidenční umělec programu židovských studií na Státní univerzitě v San Diegu již od roku 1984 provádí etnografická výzkum mezi židovskými a romskými komunitami ve střední a východní Evropě. Spolu s předním českým kontrabasistou
Petrem Dvorským a akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim zahrají klezmerové, chasidské
i romské melodie. Vstupenky: IC Holešov, www.Ticketportal, 120 / 80,- Kč
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Zahrádkáři a floristé na 1. ZŠ Holešov
Soutěže zaměřené na přírodu mají na 1. ZŠ v Holešově velkou podporu. V zahrádkářském kroužku se
žáci učí poznávat rostliny podle květu, listů, semen
a plodů. V soutěžích je totiž kromě jiného také čeká určování podle těchto kategorií. Okresní soutěže se letos
zúčastnilo celkem 9 žáků. Z mladší kategorie: Jonáš
Zapletal, Viktorka Do Thuy, Anna Trhlíková, Kristýna
Remešová a Marie Ministrová. Ze starší kategorie Lucie
Folknerová, Susan Macurová, Ondřej Ambróš a Tereza
Úlehlová. Nejlepšího umístění dosáhli: Susan Macurová
– 5. místo, Anna Trhlíková a Ondřej Ambróš oba 1. místo

ve své kategorii a postupují do celostátního kola v Praze.
Aranžování květinových vazeb je krásné umění. Touto
dovedností se zabývá floristická soutěž. Letos se krajského kola zúčastnilo 6 děvčat: Julie Krušoftová, Ivona Navrátilová, Ema Fridrichová, Veronika Spáčilová,
Monika Ponížilová a Tereza Úlehlová. Poslední dvě
děvčata byla dokonce v kategorii žáků nejlepší. Tereza získala 1. místo a Monika 2. místo. Obě se sejdou
v zemském kole v Prostějově, kde nás budou dále reprezentovat.
J. Růžičková

Matematika a logika na 1. ZŠ Holešov
V měsíci březnusežácipátých ročníků a žáci tříd
s rozšířenou výukou matematiky z 1. Základní škol
Holešov zúčastnili mezinárodní matematické soutěže
Pangea. Tato soutěž má za cíl změřit síly žáků 4. - 9. tříd
základních škol a jím příslušných tříd víceletých gymnázií a podpořit jejich zájem o matematiku a logické
uvažování. Soutěží se v matematických úlohách teoretických a zejména v úlohách z reálného světa. Soutěž
podporuje Český svaz vědecko-technických společností
a Jednota českých matematiků a fyziků. Každoročně jsou
patrony soutěže slavné osobnosti. Patronem pro letošní
rok je televizní publicista a moderátor Zázraků přírody

Vladimír Kořen a houslový virtuos Václav Hudeček. Letos
se této soutěže zúčastnilo 45787 žáků ze 473 škol z celé
republiky.
Žáci naší školy se této soutěže zúčastňují již od roku
2015 a také v letošním roce (tak jako v minulých letech)
byli úspěšní: z 5. ročníků se nejlépe umístila Vendula
Křížková, která obsadila 6. místo mezi 563 žáky Zlínského kraje. Šesté ročníky nejlépe reprezentovala Kateřina Ambróžová a Jaromír Úlehla, kteří shodně obsadili
12. místo mezi 444 účastníky Zlínského kraje. Tereza
Zicháčková, žákyně sedmého ročníku, obsadila v rámci
kraje 5. místo mezi 495 účastníky. Potěšil nás také Da-

niel Měrka, žák 9. ročníku, který obsadil 3. místo mezi
447 účastníky Zlínského kraje a 31. místo mezi 7129
účastníky České republiky. Naše největší blahopřání
směřovalo k Jirkovi Novákovi z 8.C. Jirka obsadil 1. místo mezi 454 účastníky Zlínského kraje a také 1. místo
mezi 8728 účastníky z ČR. Daniel Měrka a Jirka Novák
postoupili do finálového kola, které proběhne 17. května
v Praze. Úspěchy našich žáků nás velmi potěšily a opět
nám potvrdily, že práce s žáky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky přináší výborné výsledky i ve srovnání
s žáky osmiletých gymnázií.
PaedDr. Libuše Procházková

Kabelkový veletrh - pomoc, co se nosí i na základních školách
1. Základní škola Holešov se spolu s dalšími dvěma
školami ze Zlína zapojila do charitativního sběru starších
dámských kabelek, které jejich majitelky mohly postrádat
a věnovaly je k dalšímu využití. Akci vyhlásil Dům pokojného stáří NADĚJE Zlín, který dalším prodejem získal finance
na obnovu sedacího nábytku pro své klienty.
Sběru kabelek pro tento Dům se škola věnovala i v minulých letech. Letos byla akce vyhlášena jako soutěž a vítězové
budou pozváni do NADĚJE na ochutnávku palačinek a prohlídku prostor, kde tráví svůj život starší občané našeho kraje.
Proto byl zájem o zapojení obrovský. Kabelkami se to ve škole
více než týden jen hemžilo. Zapojili se žáci, jejich rodinní
příslušníci i učitelé. Nejvíce kabelek (asi 100 kusů) nasbírala
třída 6. A. Celkem škola do sbírky zaslala asi 400 kabelek.
Jsme moc rádi, že jsme mohli touto charitativní akcí podpořit dlouhodobý projekt Domu pokojného stáří NADĚJE Zlín.
Žáci a vyučující 1. ZŠ Holešov

2. ZŠ v Holešově otevře první třídu Světa vzdělání
Vzdělání je důležitou součástí života. Znalosti nám dávají možnost dívat se na problémy z širší perspektivy a dělat
svět lepším. Právě proto vznikl Svět vzdělání, který nabízí
zvídavým dětem něco navíc: rozšířenou výuku. Děti chodí
do tradiční základní školy a díky přístupu pedagogů a metodám výuky je učení baví a vědomosti získávají přirozeně.
2. ZŠ v Holešově je již jedenáctou školou v republice,
kde se třída Světa vzdělání otevře. „Během března a dubna
proběhly talentové zkoušky a byly vybrány děti, které do
třídy nastoupí. Čekají je už od první třídy dvě hodiny ang-

12 | holešovsko

ličtiny navíc, dále logika, osobnostní rozvoj a od třetí třídy
programování. Mohou se také těšit na výuku matematiky
Hejného metodou, díky které si budou na principy matematiky přicházet samy, a proto je lépe pochopí,“ uvedl
Tomáš Blumenstein, ředitel Světa vzdělání.
První třídu povede paní učitelka Kateřina Zacharová,
a protože třída není zcela naplněna, žáci budou pracovat
v režimu „poloviční třídy“ a na hodiny pracovních činností,
tělesné, hudební i výtvarné výchovy budou spojováni s další první třídou. „I díky tomu máme možnost přijmout další

případné zájemce o tuto třídu,“ říká Helena Moravčíková,
ředitelka školy a dodává: „Před zahájením spolupráce se
Světem vzdělání jsme se důkladně seznámili s celým konceptem. Zpočátku jsme měli pochybnosti o výuce Hejného
matematiky, ale byli jsme se podívat v několika školách, kde
tímto způsobem vyučují řadu let, a jejich zkušenosti a práce
s dětmi nás přesvědčily, že je tento přístup pro děti přínosný.“
Děti z této třídy čeká i obohacení výuky ve formě exkurzí
či projektového vyučování a především stimulující prostředí,
ve kterém se bude rozvíjet jejich potenciál. Hana Nevrlá

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Vítání jara aneb mezigenerační propojení žáků 3. ZŠ Holešov
a seniorů Domu zvláštního určení Holešov
První dubnové páteční odpoledne patřilo jarním
dílničkám, které pro své klienty připravily pracovnice
Domu zvláštního určení na Novosadech v Holešově
ve spolupráci s žáky třídy 7. B ze 3. ZŠ Holešov. Žáci pro
seniory předem vyrobili zářivé kytičky, které se pak staly
součástí hezké jarní dekorace na stůl, kterou si senioři
za pomoci žáků vytvořili. Bylo krásné sledovat nejen
to, jak žáci ochotně babičkám a dědečkům pomáhají,
ale také to, jak se postupně vzájemně sbližují. Bylo ve-

selo, pojídaly se tvarohové koláčky a celková atmosféra
byla velmi příjemná. Propojení nejstarší generace s tou
nejmladší je velmi důležité nejen pro ty starší, kteří mezi
mladými očividně pookřejí, ale také pro ty mladší, kteří
„zblízka“ aspoň chvíli nahlédnou do života seniorů, poslechnou si jejich příběhy a uvědomí si důležitost pomoci
a úcty ke stáří. Věříme, že toto první společné odpoledne
nebylo poslední a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Zita Nováková, 3. ZŠ Holešov, třídní 7. B

Stříbrná medaile pro 3. ZŠ Holešov v krajském kole v házené dívek
Ve čtvrtek 25. dubna se v Zubří konalo krajské kolo
v házené dívek. Družstvo děvčat 3. Základní školy v Holešově postoupilo jako vítěz okresního kola a jako vždy
odehrálo výborný turnaj. Děvčata dala do zápasů všechno, stačilo jediné malinké zaváhání a zlato jim uniklo
o pár branek. Přesto je pro ně zisk 2. místa v krajském kole
velkým úspěchem, protože některá z děvčat se házené
začala věnovat teprve nedávno. Patří jim velká gratulace
a poděkování za výbornou reprezentaci 3. Základní školy
v Holešově. S přípravou a vedením týmu pomáhal trenér
Petr Gahura, který si také zaslouží poděkování.
Mgr. Richard David, vyučující TV, 3. ZŠ Holešov

Zlaté pásmo pro dětský pěvecký sbor Plamínek při 3. ZŠ
V úterý 9. dubna se DPS Plamínek při 3. ZŠ Holešov
zúčastnil krajského kola soutěže ve sborovém zpěvu, které
se konalo v krásném prostředí zámku v Chropyni. Vystoupení se dětem tradičně velmi povedlo a po zásluze Plamínek získal svoje již třinácté „zlaté pásmo“. Plamínek má ve
Zlínském kraji velmi kvalitní konkurenci. Odborná porota
ve složení paní Lenka Polášková, paní Michaela Králová
(NIPOS ARTAMA Praha) a paní Katarína Duchoňová neměly lehké rozhodování. Je velmi potěšující, že Plamínek jako
jediný sbor působící při základní škole se vyrovná soutěžícím sborům ze základních uměleckých škol. Členové Plamínku si svoje letošní ocenění řádně oslavili, neusnuli na
vavřínech, ale dál pilně cvičí, protože je do konce školního
roku čeká ještě několik důležitých vystoupení.

LETNÍ BRIGÁDA

www.holesov.cz

PŘIJMEME PLAVČÍKA NA ZÁMECKÉ
KOUPALIŠTĚ
V HOLEŠOVĚ PRO LETNÍ SEZONU 2019
MOŽNOST ZÍSKAT OSVĚDČENÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE: tel. 734 878 711

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz
tel.: 774 359 921
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Z předškoláčků budou školáci, k zápisu dorazilo 162 dětí
V pátek 26. 4. 2019 proběhl zápis do prvních tříd.
Do 1. Základní školy se k zápisu dostavilo 50 dětí, z toho
jedenácti z nich byl ihned udělen odklad školní docházky
o 1 rok. Vedení školy tedy předpokládá otevřít 2 první
třídy. Do 2. Základní školy Holešov dorazilo 33 dětí a evidováno je 9 odkladů. 3. ZŠ pak zapsala 79 dětí, z nichž
dvanácti udělila odklad. Počty dětí, které v září usednou
do školních lavic, však zatím nejsou konečné.
Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo,
a aby jim vše šlo od ruky stejně tak dobře jako při zápisu.
Hana Helsnerová

ZUŠ Open - Základní umělecké školy
představí to nejlepší
ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Základní umělecké školy představí to nejlepší ze své práce již potřetí ve dnech
31.5. a 1.6.2019 a to zdarma pro veřejnost po celé České republice. Hudba, tanec, divadlo a výstavy v podání mladých umělců se uskuteční v malých i velkých městech.
Cílem ZUŠ Open je zviditelnění systému ZUŠ jako moderní způsob vzdělávání, práce
a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti.
Do akce se zapojí také ZUŠ F. X. Richtera Holešov. Na nádvoří zámku v Holešově
proběhne v pátek 31. května v 16 hodin Bubenická show třídy bicích nástrojů pod
záštitou Města Holešov. Své umění předvedou nejen žáci místní školy, ale také hosté
ze ZUŠ Kroměříž, Valašské Meziříčí a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v New Drive Club.		
Robert Bakala

Nabídka závěrečných akcí ZUŠ
18. 5. – 19. 6. 2019
23. 5. 2019
29. 5. 2019
31. 5. 2019
4. 6. 2019
7. 6. 2019
11. 6. 2019
13. 6. 2019
14. 6. 2019
18. a 20. 6. 2019

Výstava prací žáků ZUŠ
Závěrečný koncert souborů ZUŠ
I. Absolventský koncert
koncert ZUŠ Open
II. Absolventský koncert
Představení smyčcového oddělení
Letní koncert v ZUŠ
Koncert kytarového oddělení
Představení tanečního oddělení
Představení „Zlatovláska“
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sály zámku Holešov
17:30 kino Holešov
17:00 koncertní sál ZUŠ
16:00 nádvoří zámku
17:30 sala terrena zámku
17:30 kino Holešov
17:00 koncertní sál ZUŠ
18:00 sala terrena zámku
14:30 koncertní sál ZUŠ

www.holesov.cz
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Holešovští studenti v krajině pod Vesuvem
První dubnový týden se desítka studentů prvního
ročníku holešovského gymnázia Ladislava Jaroše zúčastnila v rámci programu Erasmus+ výměnného pobytu
v jihoitalském městě SommaVesuviana. Přivítal je tým
pedagogů a studentů z místní partnerské školy Liceo E.
Torricelli, který zde holešovskou výpravu hostil celý týden.
Holešovští studenti byli ubytováni v italských rodinách
a se svými italskými vrstevníky si tak mohli na vlastní kůži
vyzkoušet běžný všední den italské mládeže, navštívit jejich školu, porovnat jejich zvyklosti a životní styl.
„Italové jsou úplně úžasní,“ tvrdí jedna z účastnic projektu, studentka prvního ročníku holešovského gymnázia
Barbora Lefflerová. „Největší zážitky mám z večerních vycházek se spolužáky, kde jsme si dobře popovídali a více se
poznali. Seznámili nás s jejich kulturou v rámci programu
a vystoupení, které si pro nás připravili a do kterého jsme
se s chutí zapojili. Jsme dobrými přáteli a všichni se těšíme
na naše další setkání tentokrát v České republice!“
Italové měli pro své hosty připravený pestrý program,
který zahrnoval nejen oficiální části spojené s tématem
projektu, ale i další volnočasové aktivity, během nichž se
čeští studenti měli možnost seznámit i s širším okolím
městečka Somma, které leží nedaleko metropole Neapol

přímo na úpatí světoznámé sopky Vesuv. „Protože mě zajímá historie, největší dojem na mě udělala návštěva archeologické lokality v Pompejích, antického města, které
bylo zničeno výbuchem Vesuvu před téměř dvěma tisíci
lety. Bylo to jako cestovat zpátky v čase,“ vzpomíná další
účastník české výpravy, student Kvinty Matěj Obšivač.
Holešovské studenty při pobytu doprovázela i skupina jejich pedagogů pod vedením koordinátorky projektu
Marie Otépkové. „Téma celého projektu, jehož oficiální
název má zkratku FIJU (anglicky Folklor isjoiningus), je
lidová kultura a tradice. Italové proto pro nás měli připravené aktivity, které nás seznámily s místními zvyky,
hudbou, tancem, lidovými nástroji a mohli jsme ochutnat
i jejich tradiční jídla, která připravují třeba na velikonoce,“
vysvětluje holešovská kantorka. Vyvrcholením tohoto
programu bylo závěrečné představení italských studentů,
kteří secvičili a předvedli pásmo lidových písní a tanců
z oblasti Kampanie, regionu v okolí Neapole. „Největší
sranda byla, když nás Italové učili jejich místní tanec
Tamburiata. My jsme jim zase na oplátku ukazovali, jak
se tančí polka,“ říká Barbora Lefflerová.
Delegace holešovských studentů a učitelů se při
této příležitosti setkala i se starostou města SommaVe-

This project has beenfundedwith support fromtheEuropeanCommission. Thecontentreflectsthzviewsonlyoftheauthors, and
theCommissioncannotbeheldresponsibleforany use whichmaybe made oftheinformationcontainedtherein.

...a v Neapoli

Holešovští a italští studenti v Pompejích...

Výrazný úspěch holešovských gymnazistů
v okresním kole SOČ
Dne 9. 4. 2019 se na Gymnáziu Kroměříž uskutečnilo
okresní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti
(SOČ), ve kterém poměřili své síly studenti třetích ročníků
středních škol z okresu Kroměříž. Samotné soutěži předcházela tvorba práce na téma, které si studenti zvolili na
začátku školního roku. Během této práce se studenti naučí pracovat s odbornou literaturou a různými zdroji, které
v práci musejí podle správných zásad odcitovat. Zároveň si
prohlubují své znalosti a postupně se profilují pro budoucí
vysokoškolské studium a povolání. Studenti rovněž můžou
využít možnosti spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými
pracovišti. Z řad holešovských gymnazistů se této příležitosti chopila Markéta Zelinková ze třídy septima, která svou
práci v oboru fyzika vypracovala přímo na Ústavu humánní
farmakologie a toxikologie, Farmaceutické fakulty VFU
Brno a na Oddělení výzkumu a vývoje Prevention Medicals
s.r.o., Biology Park Brno. Tereza Říhová (3. A) a Josef Miklík
(Septima) ve své skupinové práci v oboru zemědělství,

suviana. „Na projektu jsme spolupracovali i s Městem
Holešov, které nás v těchto aktivitách podpořilo. Navázali
jsme kontakt s tamějším panem starostou a nabídli mu
za Město Holešov partnerskou spolupráci,“ dodal další
z realizátorů projektu Mgr. Václav Novotný.
Italové navštíví Českou republiku v rámci tohoto výměnného pobytu na konci letošního roku a celý organizační tým a studenti holešovského gymnázia se na jejich
návštěvu těší.
„Už se nemůžeme dočkat, až budou u nás, a budeme
jim moct oplatit všechno, co pro nás udělali,“ shrnuje své
dojmy Marie Otépková.
Za projektový tým Mgr. Miriam Kuczmanová

potravinářství, lesní a vodní hospodářství zase zužitkovali
odbornou pomoc paní doc. RNDr. Ivy Burešové, Ph.D. a studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Po této usilovné práci čekala všechny zapojené studenty prezentace jejich výsledků v okresním kole SOČ.
Soutěž byla rozdělena do dvou sekcí: přírodovědné, která
byla určena pro obory 2 (fyzika), 3 (chemie), 4 (biologie),
6 (zdravotnictví) a 7 (zemědělství, potravinářství, lesní
a vodní hospodářství); a humanitní, která byla vyčleněná
pro obory 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), 16 (historie) a 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory).
V obou sekcích zasedla čtyřčlenná porota složená ze středoškolských pedagogů a odborníků na zmíněné obory.
Poděkování patří všem soutěžícím, organizátorům
a generálnímu partnerovi SOČ – CZ.NIC. Oceněným přejeme hodně štěstí v krajském kole SOČ, které se uskuteční
23. 4. 2019 na gymnáziu v Uherském Brodě.

Umístění holešovských gymnazistů v okresním kole SOČ:
Obor č. 2 - Fyzika:
1. místo: Markéta Zelinková (Septima)
Obor č. 6 - Zdravotnictví:
1. místo: Adéla Mikulčáková (3.B)
2. místo: Martin Horčička (Septima)
3. místo: Jan Bucek (3.A)
Obor č. 7 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství:
1. místo - Tereza Říhová (3.A) a Josef Miklík (Septima)
Obor č. 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času:
1. místo - Petra Podolová (3.A)
3. místo - Aneta Krčmařová (3.B)
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Holešovský dětský sbor Moravské děti součástí velkolepého
projektu „KYTICE“
Připravuje se velkolepý projekt, na kterém se podílí 150 účastníků! V tomto roce
je tomu již 60 let od smrti Bohuslava Martinů, jednoho z nejvýznamnějších českých
skladatelů moderního období. Tímto projektem bychom mu rádi vzdali hold. Jedná
se o první scénické provedení kantát Bohuslava Martinů.
Koho uslyšíte a uvidíte? Můžete se těšit na zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů
(dirigent Marek Prášil) a Taneční soubor Hradišťan. Pěveckých partů se zhostí operní
sbor Národního divadla moravskoslezského /sbormistr Jurij Galatenko/, sólisté (Lucie
Silkenová, Markéta Cukrová, Tomáš Kořínek a Roman Hoza) a Holešovský dětský sbor –
Moravské děti /sbormistr Lenka Polášková/. Choreografie – Ladislava Košíková.
Projekt se uskuteční ve dvou dnech – a to:
V sobotu 22. června, v 21:30 hod. v prostorách Areálu Jízdy králů v Kunovicích.

V neděli 23. června, v 20:00 hod. – obora Hukvaldy – amfiteátr / v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka.
Námětem pro toto dílo byly Moravské národní písně Františka Sušila, baladické obrazy
a příběhy plné lásky, života a smrti. Kytice má ale i jistý filozofický přesah. Otázky tehdejší
lidové doby se dokážou mnohdy vyslovit i k otázkám světa současného. Ojedinělost projektu spočívá v celkovém zpracování. Jevištní obraz pouze nepopisuje a nedokresluje děj,
nýbrž společně s hudebním doprovodem zanechává v divákovi nevšední zážitek. Spojení
tance, hudby, zpěvu i ticha tvoří dokonalou jednotu a projekt povznáší do sfér nadčasových.
Vstupenky již v prodeji: https://online.colosseum.eu/janackuv-maj/ a www.kunovske-leto.cz.
Jana Slovenčíková, Moravské děti

Tradiční klavírní recitál
Koncerty zasvěcené ruským umělcům se na holešovském zámku pořádají téměř
každý rok - ten letošní se ponese v duchu romantismu z přelomu 19. a 20. století. V Holešově etablovaný klavírista Martin Kobylík (*1985) zde předvede trojí podobu velikánů
ruské klavírní školy. Musorgskij je mezi technicky skvěle připravenými českými pianisty
oblíbený především pro své mimořádné požadavky na čistotu a průzračnost úhozu.
Skrjabinův nekonvenční zápal pro krajní prožitky a harmonické experimenty se realizoval zejména ve skladbách pro klavír. Majestátně monumentální Rachmaninovova preludia dovedou plností zvuku směle konkurovat plnosti zvuku symfonického orchestru.
Výjimečný koncert u příležitosti 180. výročí narození Modesta Petroviče Musorgského se uskuteční v rámci koncertního cyklu «Století proměn» pod záštitou starosty města Rudolfa Seiferta a ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v sobotu
8. června od 19. hodin v prostorách zámecké sala terreny.
T. Bartoň
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Roztančené náměstí v Holešově oslavilo
1. května Den tance
Holešov - Prvního května uspořádalo SVČ – TYMY
ve spolupráci s aktivem PDM již třetí ročník Dne tance.
Akce se uskutečnila na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově,
podpořilo ji spoustu příznivců tance a také krásné počasí!
V rámci programu vystoupily taneční kroužky SVČ TYMY
– Babydance I + II, Happydance, Hip Hop a společenský tanec. Dále měli diváci možnost vidět také ukázky
břišních tanců, společně si mohli vyzkoušet také country
tance s Martinem Budišem. Nechyběly ani hromadné
taneční choreografie s Olgou Peškovou. V programu vystoupil také holešovský kouzelník mág Radekr, s taneční
choreografií Makarena se představila také naše španělská dobrovolnice z projektu Erasmus + Irene. Závěr Dne

tance patřil již tradičně bubeníkům a tanečnicím Rytmu
pro život. Prvomájové roztančené náměstí v Holešově se
velmi vydařilo, všichni návštěvníci odcházeli spokojení,
plni energie a dobré nálady. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této
akce. Zvlášť bych chtěla poděkovat panu Žákovskému
za ozvučení celého odpoledne, poděkování si zaslouží
také členové aktivu PDM. Velký dík patří všem dětem,
které na Dnu tance předvedly své taneční choreografie
a děkujeme také všem rodičům, divákům a našim příznivcům za skvělou atmosféru.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ –TYMY

TYMY připravilo Den Evropy letos již pošestnácté
Ve čtvrtek 9. 5. 2019 pořádalo SVČ TYMY již pošestnácté tradiční Den Evropy. Na akci se podíleli kromě
pracovníků TYMY a ICM také pracovníci Europe Direct
a Eurocentra Zlín. Akci tak jako každý rok, zaštítila paní
europoslankyně Olga Sehnalová. V letošním roce se tato
akce konala v rámci evropského týdne mládeže. Zúčastnili se jí také zahraniční dobrovolníci z projektu Erasmus+. Přijeli k nám mladí lidé ze Španělska, Francie,
Anglie a Turecka. Díky nepřízni počasí jsme museli Den
Evropy přesunout z náměstí E. Beneše přímo do jednotlivých MŠ a na 1. ZŠ.
V rámci programu se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí, poznávaly vlajky jednotlivých států EU,
skládaly puzzle – velkou mapu Evropy, společně bubnovaly, snažily se dorozumět s našimi mladými dobrovolníky a také je naučily některá česká slova.
Většina dětí si nechala na tvář namalovat vlajku některých ze států EU, většina si zvolila vlajku naši!
Každé dítě si také vyrobilo hvězdičku, na kterou
nakreslily nebo napsaly přání. Jednalo se o přání opravdu
krásná a různorodá - např: Abychom byli všichni šťastní,
Ať je všude čistá voda, Ať lidé třídí odpad, Ať jsme kamarádi, Aby už nikdy nebyla žádná válka, atd...
Přejeme všem dětem, aby se jejich přáníčka vyplnila!
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V rámci programu nechyběl také společný tanec,
děti si s Olinkou a dobrovolníky zatancovaly Macarenu.
Pro některé děti toto setkání bylo úplně první setkání
s někým ze zahraničí. Doufáme, že je tato událost bude
motivovat v učení se cizích jazyků a také v cestování. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Velké poděkování
si zaslouží MŠ Radost – Grohova, MŠ Masarykova a 1. ZŠ
Holešov za spolupráci při organizování Dne Evropy.
Všem dětem i dospělákům přejeme, abychom
se v naší Evropě cítili dobře a bezpečně.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

TYMY - plán akcí
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 – zábavné odpoledne
ČERVEN 2019:
2.6. – DĚTSKÝ DEN – celoměstská oslava Dne dětí
v zámecké zahradě od 14 hodin – pohádkový les,
soutěže, hry, pacifik , koně, …
4. 6. Olympiáda mateřských škol – hřiště u gymnázia – od 9 hodin
8. 6. Holešovský pohár – turnaj ve stolním tenise
12 .6. PREMEDICAL
12. 6. Malování na textil
16. 6. Zahradní slavnost – závěrečná slavnost
pro všechny členy zájmových kroužků
19. 6. Olympijský běh – zámecká zahrada
16:30-16:50 Registrace Dětského závodu na 100 m
17:00 Start Dětského závodu na 100 m
16:30-17:20 Registrace Dětského závodu 1 km
17:30 Start Dětského závodu na 1 km
16:30-17:40 Registrace závodu na 5 km
18:00 Začátek závodu na 5 km
21 – 22.6. – Závěrečné noční deskohraní
28. 6. Večerní projížďka na in-line bruslích
– start u Tesca, okruh cca 6 km
28. 6. Dárek za vysvědčení
28. 6. Hurá prázdniny – od 16:00 na zahradě TYMY
7. 6. - 13. 6. DOVOLENÁ V RUMUNSKÉM BANÁTU
bližší info v kanceláři TYMY,
23. 8. - 1. 9. IGRANE - MAKARSKÁ RIVIÉRA
– ozdravný pobyt pro rodiče s dětmi
OD 1. 6. 2019 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020, bližší informace v kanceláři TYMY
LÉTO S TYMY 2019
Volná místa již pouze na některé tábory, info v kanceláři TYMY

www.holesov.cz
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Olympijský den i letos oslaví běháním také Holešov
T-Mobile Olympijský běh, podle ocenění Českého
atletického svazu nejlepší běžecká akce loňského roku,
zamíří opět i do Holešova. Akce se uskuteční ve středu
19. června 2019, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně
80 tisíc běžců na 80 místech po celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz.

V Holešově Olympijský běh již tradičně pořádá SVČ TYMY
Holešov ve spolupráci s Ondrou Němcem a dalšími dobrovolníky. Běh se bude konat v prostoru zámecké obory.
Prezence se bude konat na zámeckém koupališti.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu
charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umož-

ňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.
V roce 2018 bylo České olympijské nadaci takto darováno
přes 350 000 Kč.
Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 100 Kč. Děti do 15 let
běží v rámci dětských závodů zdarma.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Děti si vyzkoušely vědecké experimenty
Proč některé předměty plavou a jiné se potopí? Může
zářivka svítit, i když není zapojená do zásuvky? Jak rozeznám kyselinu od zásady, aniž bych ji musel ochutnat?
A co se stane, když pak kyselinu se zásadou smíchám?
Na tyhle otázky už znají odpověď děti ze základních škol,
ale také už v mnoha mateřských školách našeho regionu.
V rámci aktivit Místního akčního plánu vzdělávání II pro
ORP Holešov pracovníci Střediska volného času TYMY uskutečnili během března a dubna zajímavý výukový program
pod názvem Fyzikální cirkus (2.22) pro děti mateřských škol
a žáky 1. stupně základních škol. Pomocí různých pokusů,
které si děti mohly také vlastnoručně připravit a vyzkoušet,

jim pracovníci TYMY ukázali principy fungování fyzikálních
zákonů a chemických reakcí, přičemž důraz byl kladen na názorné objasnění konkrétních jevů. Menší děti nejvíce zaujalo,
že smícháním octa (kyseliny) se sodou (zásada) vzniká velké
množství plynu, které dokáže nafouknout balónek nebo
gumovou rukavici. U všech věkových kategorií byl oblíbený
pokus se šťávou z červeného zelí, která mění barvu v závislosti na kyselosti/zásaditosti roztoku, do kterého se naleje.
Že svíčka potřebuje k hoření kyslík, to většina dětí už
věděla, pro všechny však bylo zajímavé pozorovat, jak se
zahřátím zvětší objem vzduchu ve skleněném válci a po
vychladnutí se opět zmenší.

Také ty z dětí, které dosud nikdy nebyly u moře,
se mohly přesvědčit, že slaná voda nadnáší předměty víc,
než obyčejná voda z kohoutku.
Potápěč, který se vznáší v plastové láhvi (tzv. „karteziánek") byl jedním z pokusů na vysvětlení Archimédova
zákona, kterého si pak děti mohly odnést s sebou domů.
Experimenty si vyzkoušelo celkem 330 dětí a 21 pedagogických pracovníků z MŠ či ZŠ v Holešově, Ludslavicích, Prusinovicích, Přílepech, Rymicích a Žopech. Věříme,
že úspěšný program u těchto dětí podpořil zájem o vědu.
H. Machala

Do Všetul se slétli čarodějové i čarodějnice
Již tradičně, v poslední dubnový den, se do TYMY
slétli čarodějky i čarodějové z širokého okolí. Počasí nám
nebylo příliš nakloněno, proto se větší část akce odehrávala v tělocvičně. Pro děti byl připraven bohatý program plný
čarodějnických zkoušek, kouzel, tance a čarodějnického
reje. Čarodějnice a čarodějové prošli několika zkouškami,
museli prokázat svůj dobrý čich a hmat, znalost bylin, atd.

Odměnou jim byl sladký perník, voňavý lektvar
a nechyběl ani špekáček. Všechny čarodějky a čarodějové
získali na závěr za splnění všech zkoušek certifikát.
Všem čarodějkám a čarodějům přejeme krásný čarodějný rok plný kouzel a na příštím sletu v TYMY se těšíme
opět na viděnou.
Olga Pešková, SVČ TYMY
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Házenkářské hry budou oslavou 100 let házené
v Holešově
Prvního června letošního roku se uskuteční na skoro
zapomenutém hřišti házené u Amerického parku celodenní
sportovně kulturní akce pod názvem „Házenkářské hry“.
Programem bude jeho účastníky za hudebního doprovodu DJ Jarsona Čápka provázet dvojice sportovních
moderátorů Jakub Štefek a Luděk Zelenka, kteří stojí mimo
jiné za velkými úspěchy české reprezentace v malé kopané.
Na upraveném hřišti a umělém povrchu, který bude dočasně na hřišti položen, se představí všechny kategorie celků
oddílu od minižáků po celek mužů a na programu jsou také
dvě exhibiční utkání. Družstvo mužů přivítá v tradičním
házenkářském čase o půl jedenácté celek svého letitého rivala družstvo Bystřice pod Hostýnem. O zahájení programu
se před ním postarají starostové měst Bystřice a Holešova
Zdeněk Pánek a Rudolf Seifert, ministr kultury, bývalý rozhodčí a svazový funkcionář Antonín Staněk, mistr republiky
z roku 1959 Karel Kotouček, předsedové obou oddílů Jan Vejrosta a Libor Krejčí a bývalí hráči oddílů Pavel Kovařík a Ladislav Faldík. Státní hymnu na zahájení programu přednese Jiří
Horký – sólista brněnské operety a držitel ceny Thálie.
Po dalších dvou zápasech mládežnických celků je na
patnáctou hodinu naplánováno utkání výběrů bývalých
hráčů, Holešova a Zlína, ve kterém se představí řada zajímavých hráčů, kteří v minulosti tyto dresy oblékali. Účast
na akci přislíbili hráči, kteří v dresu Holešova před řadou let
působili, jako například: Štefan Hatajčík, Rostislav Dočkal,
Jiří Škára, František Nesrsta, Zdeněk Štefek, Ladislav Faldík, Pavol Debnárik, Miroslav Miňo, Petr Sequens, Metoděj
Nejedlý, Jaromír Petřek, Pavel Lukeš, Petr Bartoň, František
Cetkovský, Peter Jurík, Milan Mžik, Maroš Čorej, Pavel Brimus a další, avšak ne všichni budou moci z důvodu věku

či zdravotních problémů v utkání nastoupit a tak dostanou
hlavně příležitost jejich mladší následovníci.
Starší žačky, které v současnosti úspěšně hrají v celostátní žákovské lize, si pro své klání pozvaly celek HK Nového Jičína a divákům jistě společně předvedou pěkné utkání.
V krátkém programu před závěrečným zápasem vystoupí
další hosté a představitelé Českého svazu házené a o finále dne se postarají extraligové celky Zubří a Brna. Ty jsou
trenérsky shodně vedeny bývalými hráči, kteří v Holešově
působili – Dušanem Polozem, v minulosti také úspěšným
trenérem celků reprezentací České a Slovenské republiky

a Mostu a Andrejem Titkovem. Bude jistě zajímavé vidět,
jak si tyto celky povedou v utkání pod otevřeným nebem,
na což dnes již tak zvyklí nejsou.
Sportovní den završí tah tomboly, po setmění velký
ohňostroj a pro ty, kteří si ještě budou chtít vychutnat setkání s holešovskými hráčskými legendami, je připraven
večer při kytaře.
Všichni sportovní příznivci z Holešova, ale i celého okolí
jsou na hřiště, kde se při ziscích mistrovských titulů v letech
1944, 1946 a 1959 tísnilo i několik tisíc diváků, srdečně zváni.
Za oddíl házené TJ Holešov
Mgr. Libor Krejčí

Mažoretky opět bodovaly
V sobotu 4. května se holešovské mažoretky zúčastnily další pohárové soutěže. Tentokrát
zavítaly do Moravské Třebové, kde se v prostorách zimního stadionu konal 3. ročník soutěže
„O Moravskotřebovskou perlu 2019” a domů opět přivezly krásné výsledky.
SKUPINY: Baby Lentilky (děti): 1. místo
Lentilky (kadetky A): 2. místo
SÓLA A DUA:
Kateřina Lysková a Kateřina Zelinková (seniorky A): 1. místo
Dorota Bělíčková a Klaudie Uvírová (kadetky starší A+B): 1. místo
Barbora Přikrylová a Zuzana Klanicová (děti B ): 1. místo
Justýna Klanicová a Sabina Flašarová (kadetky mladší B): 1. místo
Lucie Zapletalová a Denisa Zdráhalová (juniorky B): 1. místo
Adéla Brázdilová (juniorky B): 1. místo
Kateřina Kameníková a Patricie Anna Rozsypalová (kadetky mladší B): 2. místo
Magdaléna Fuksová (juniorky B): 3. místo
Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov

Sóla a dua s trenérkou Jolanou Saibertovou

Obec Jankovice zve!
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Neděle 26. května 2019
Procházka pohádkovým lesem. Začátek ve 14 hodin před OÚ. Od 15.30 dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem, kapitánem Víťou a tetou
Ditou v Hájíčku. Skákací hrad, malování na obličej, jízdy vláčkem Pacifik.
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O POHÁR STAROSTY OBCE
6. června – 30. června 2019
33. ročník antukového tenisového turnaje neregistrovaných hráčů ve dvouhrách
a čtyřhrách mužů, žen a mládeže.
Více na www.tenis.jankovice.net

www.holesov.cz

SPORT

Rohálovskou padesátku ovládl Ital Cattaneo
Holešov - Rohálovská padesátka v letošním roce slaví kulaté výročí. Tento oblíbený stylový závod se letos jel
už podesáté a všichni opravdoví „srdcaři“, kterých je více
než 30, byli za účast na všech ročnících náležitě odměněni.
Hlavní závod byl zahájen popěvkem „Mnoga ljeta, zdravi
byli, mnogaljeta, živijó“, který spontánně zazněl z úst předjezdce na „krosce“ Ladislava Raaba.
Na start hlavního závodu se postavilo 694 neohrožených závodníků. Vedle sebe startovali profesionálové, kterým šlo samozřejmě o co nejlepší výsledek, a hobby jezdci,
kteří si přijeli závod hlavně užít. „Po loňském horkém dni
jste si přáli 15 stupňů, tak jsme vám to letos zařídili,“ vítal
všechny závodníky Martin Koplík – hlavní pořadatel. Následně vyslovil přání, aby si závod všichni užili, byli opatrní,
a ve zdraví se sešli v cíli.
Po výstřelu z napoleonského děla se „bajkeři“ vydali
na zahajovací kolečko, na kterém se bojovalo o rychlostní prémii. Pro tu si nakonec přijel Petr Šťastný. Celkovým
vítězem hlavního závodu se stal Ital Johnny Cattaneo.
Na trati jezdce čekalo několik změn, například v Dobroticích
byla trať upravena tak, že se závodníci úplně vyhnuli hlavní silnici. Letos bylo také upuštěno od průjezdu kravínem,
aby bylo eliminováno riziko šíření brucelózy. Aby to ale závodníkům nebylo líto, čekaly na ně kravičky umělé, alespoň
pro navození atmosféry. Ta byla skvělá po celou dobu ko-

Čelo závodu těsně po startu Rohálovské 50.
nání akce – od ranních dětských závodů, přes hlavní závod
až k hudebnímu a doprovodnému programu. Velkému zájmu se těšil koncert kapely Support Lesbiens i vystoupení
kytaristy a hudebníka Dale B Williamse.
Také letos Rohálovská 50 pomáhala. Na těžce nemocnou Michalku z Holešova se vybralo 43 308 Kč. Do kasičky
jste přispěli 30 108 Kč, soutěž Raabchňap vynesla 6 200 Kč,
dražba dresu 7.000 Kč. Díky vám všem.

Oslava 10. narozenin naší jarní srdcovky se povedla
na jedničku, pořadatelům patří velký dík.
On-line výsledky 10. ročníku Rohálovské padesátky
podrobnější informace zde:
https://www.atletikauni.cz
https://www.vesani.cz/
		
Hana Helsnerová

Draci Holešov opět mezi světovou elitou
Již potřetí odjel holešovský klub Draci Holešov
na již 39. ročník jednoho z největších dračích festivalů
na světě do Italské Cervie, a to poblíž známého letního
střediska Rimini. Jako jediní zástupci, kteří reprezentovali
Českou republiku, byli už tradičně Draci Holešov. Akce se
zúčastnilo na 150 států světa, mezi nimi ti nejznámější

letci ze Singapuru,Thajska- Malajsie, Vietnamu, Kanady,
USA, Japonska a mnoho dalších. Přehlídka se odehrává
přímo na pláži, která je rozdělena na několik sektorů.
Jedná se o místa, kde předvádějí svůj um umělci, kteří
za hudby pouštějí své řiditelné draky. Dále zde jsou k vidění
ti největší draci různých tvarů a velikostí až do délky 50 m.

Ostatní sektory patří těm, co pouští své draky na jednom
provazu, to se týkalo také holešovských draků, kteří
mají ve své výbavě 13 draků různých velikostí a rozpětí.
Mají své draky do slabého i silného větru. Akce proběhla
od 20. 4. do 1. 5.
Milan Kaňa

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Vydařená sezóna holešovských volejbalistů
Letošní sezóna se volejbalistům SKP Holešov mimořádně vydařila. Na jejím začátku si hráči vytyčili několik
cílů. Prvním z nich bylo vítězství v Krajském přeboru Zlínského kraje. Po mnoha vydařených zápasech a pouhých
4 zaváháních zakončili holešovští volejbalisté soutěž
s více než dvacetibodovým náskokem na ostatní soupeře
na prvním místě a jasně vyhráli. Po celou dobu se zápasů zúčastnili téměř všichni hráči, kteří vytvořili výbornou
partu, což se příznivě odrazilo na kvalitě hry.
Vítěz krajského přeboru má právo zúčastnit se kvalifikace o postup do 2. Národní ligy mužů. A právě toto
byl druhý cíl sezóny. Kvalifikace se konala ve dnech 13. 14. 4. v Palkovicích za účasti družstev Palkovic, SKP Brno,
Štěpánova a SKP Holešov. V prvním zápasu se Holešov pustil
s vervou do pořádajícího družstva Palkovic a po boji zvítězil 3:1 a rázně tak vykročil za postupem, který tým SKP
Holešov zpečetil hladkým vítězstvím 3:0 nad Štěpánovem.
V posledním zápasu holešovští hráči sice podlehli nejtěsnějším rozdílem družstvu Brna 2:3. Tento výsledek ale
neměl na konečný výsledek žádný vliv.
Postupem do 2. Národní ligy tak holešovští volejbalisté splnili i třetí cíl. Po společné poradě hráčů však padlo
rozhodnutí nehrát tuto vyšší soutěž. A proto i v příští sezoně nastoupí SKP Holešov v Krajském přeboru a 2. ligu
postoupí družstvu Palkovic.

Na začátku minulé sezóny se A. Nášel a T. Vaculík
rozhodli složit družstvo veteránů, hráčů nad 40 let, kteří
se zúčastnili Mistrovství ČR. Družstvo doplnili i hráči z několika dalších oddílů. Společně pak na loňském mistrovství získali parádní stříbrné medaile a stali se tak vicemistry ČR. A proto je logicky posledním cílem pro tuto sezónu
obhajoba, případně vylepšení tohoto výsledku.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim věrným
fanouškům za podporu v celé sezóně a popřáli jim ještě
mnoho kvalitních volejbalových zážitků. volejbalisté SKP
Hráči: Vaculík T., Janečka K. (náhravači), Ohlídal R., Karabec J., Lutonský A., Dudek P. (blokaři), Červenka P., Douda
L., Býček P., Chytil J., Šticha M. (smečaři), Nášel A. (univerzál), Herman J. (libero)

Turnaj žákyň v Holešově se vydařil
svým soupeřkám ani set. Velice příjemným překvapením
pak byla dvě děvčata z Žalkovic, Eliška Dráňová a Marie
Anna Horká, která obsadila třetí a čtvrté místo. Páté
místo získala Terezie Franeková z Hulína a šesté Anna
Šáchová z Lubné.
Nejvíce účastnic vyslal do turnaje domácí Holešov
– 4, blízký Hulín pak 3, Žalkovice 2 a po jedné Lubná
a Kroměříž.
Libor Liška, předseda holešovského oddílu stolního tenisu

Okresní turnaj mladších žákyň ve stolním tenisu
se odehrál v Holešově 14. dubna 2019. Místní oddíl
TJ Holešov připravil halu s pěti stoly. Turnaje se celkem
zúčastnilo 11 hráček, které byly především ve věku nejmladšího žactva, tedy ročníky narození 2008 a mladší.
Turnaj vyhrála po skvělém výkonu Nela Štětinová
z Kroměříže, alespoň chvílemi jí dobře sekundovala druhá v pořadí Eliška Chvátalová z Holešova. Finále skončilo
3:1 na sety, v ostatních zápasech nepustila tato děvčata

Čarodějnice v holešovském Sokole
Jelikož předškoláci a rodiče s dětmi mají pravidelné cvičení v T.J. Sokol ve čtvrtek, užili jsme si čarodějnické odpoledne v naší tělocvičně o dva dny později,
a to ve čtvrtek 2. 5. 2019. V naší sokolovně se sešli
předškoláci a rodiče s dětmi v krásných a různorodých
maskách čarodějnic a čarodějů a společné cvičení mohlo
začít pořádnou honěnou s perníkovou chaloupkou a kozím chlívkem. Schopnost se zastavit a nehýbat se jsme
si vyzkoušeli u oblíbené písničky Saxana.
Pak abychom si vydechli, zkusila si každá čarodějnice zakouzlit koštětem a splnit si vyslovené přání.
Hlavním úkolem našeho cvičení pro každou čarodějnici bylo splnit deset dovedností a úkolů a sesbírat
tak všechny značky z každého stanoviště. Všechna
stanoviště byla připravena v tělocvičně a byla hodně
různorodá, na základě dovedností a schopností našich
dětí - „zkouška létání“ v podobě houpání se na laně
ze švédské bedny, „přechod přes močál“ v podobě kladiny, výroba vlastní malé čarodějnice, apod. Po hodinovém
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plnění dovedností jsme se přesunuli ven a symbolicky
jsme se proletěli na koštěti Smetanovými sady. Na zahradě u sokolovny jsme si pak pochutnali na špekáčku
a nezapomněli jsme spálit papírovou čarodějnici tak,

abychom zahnali všechny chmury a špatné věci a mohli
se zase těšit na další společné čtvrteční cvičení.
Za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová,
Andrea Ivánková

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ČERVEN
2. 6. 1809

2. 6. 1824

14. 6. 1804

22. 6. 1999

Narodil se CHAMBREZ Jan, malíř církevních obrazů. Malířství se učil nejprve v Praze, posléze u malíře Petržílky v Chrudimi. Usadil se a žil v Holešově, pracoval na Moravě
i v Čechách, často s malířem Tadeášem Supperem. Maloval pro hraběte Hodice na zámcích ve Slezských Rudolticích a Pačlavicích (strop jídelny). Tvořil oltářní obrazy pro
klášter Sedlec u Kutné Hory, Hradisko u Olomouce, kostely ve Vsetíně, Brumově, Kloboukách, Malenovicích a Vizovicích. Jeho paměti „Nachlass eines mährischen Künstlers
zur Belehrung seiner Söhne“ (Odkaz moravského umělce k poučení jeho synů) byly vydány tiskem. Z nich se dovídáme, že František Antonín Rottal shromažďoval ve svém
zámku malíře, sochaře, architekty i hudebníky a ukládal jim práce. Tehdy vznikl holešovský farní chrám ve své dnešní podobě, kostel trinitářů, dnešní kostel sv. Anny
v Holešově, kostely na Svatém Hostýně, v Bystřici pod Hostýnem, Kurovicích, Žeranovicích, Kvasicích i v Kostelci u Holešova. (*asi 1729 okolí Prahy?) - 290. výročí narození
a 210. výročí úmrtí
Narodil se DUDÍK Antonín. Kaplan v Holešově a v Kostelci u Holešova, vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy a bratr Bedy Dudíka. V Brně absolvoval filosofický ústav.
Studoval bohosloví v Olomouci. V letech 1849-50 byl knihovníkem Slovanské knihovny v Olomouci. Autor cestopisů a povídek, překladatel. Dílo: „Tatíček Hynek a synové anebo Bděte, neboť hodina nejistá“, „Sever a jih: cestopisné obrázky“, „Zazděný G čili Církev v klášteřích“, „Východ: obrázky cestopisné vydané na paměť pouti J. V. císaře Františka
Josefa I. k hrobu Spasitele“. (+12. 3. 1892 ve Vyškově) – 195. výročí narození
Narodil se SUŠIL František, národní buditel, básník, hudebník, překladatel, teolog a sběratel moravských národních písní. Vystudoval piaristické gymnázium v Kroměříži,
v brněnském bohosloveckém ústavu filozofii a roku 1827 byl vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě v Olbramovicích u Moravského Krumlova a krátce v Komárově
u Brna. Po habilitaci z biblického studia byl jmenován profesorem novozákonního biblického studia na bohosloveckém ústavu v Brně. Přispíval do řady časopisů, překládal
antické básníky a napsal několik básnických sbírek (Básně, Růže a trní, Zpěvy a hněvy a Sebrané básně). Obrovský buditelský dosah měla jeho více než třicetiletá sběratelská
činnost. Z vlastních i dodaných zápisů vytvořil sbírku nazvanou Moravské národní písně, sbírka nová s 288 nápěvy od Františka Sušila, která vyšla v Brně r.1840. Po mnohaleté
usilovné práci pak r. 1860 vyšla nejvýznamnější Sušilova sbírka „Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými“. Obsahuje 1889 tištěných nápěvů a tento počet se
zvyšuje o 202 nápěvových odkazů. Obdivuhodný je teritoriální rozsah, z něhož písně Sušilovy sbírky pocházejí: největší počet písní sebral na Slovácku, pak na Valašsku, Lašsku,
Hané a několik i na Horácku, ale najdeme zde i písně ze severního Rakouska, pruského Slezska a Těšínska. Zachoval tak našemu národu poklad více než 2000 moravských národních lidových zpěvů a tím položil základ ke kulturně-folkloristickému studiu. Významná byla i Sušilova činnost vědce-teologa a činnost vzdělávací (přeložil a komentářem
opatřil všechny knihy Nového zákona, Spisy svatých otců apoštolských a latinské Hymny církevní). Pronikavě a s úspěchem zapůsobil jako organizátor spolkového a kulturního
života. Činil vše, co bylo v jeho silách, na obranu své mateřštiny a pro rozvoj národní kultury. I v našem kraji nalezl několik lidových písní, které zařadil do své největší sbírky
(např. v Bystřici p.H. 7, v Holešově 2, v Kroměříži 1, ve Zdounkách 5 atd.). Roku 1853 byl poprvé v Bystřici p.H., kam zajížděl od té doby pravidelně. A zde v důsledku plicní
choroby zemřel. Po smutečních obřadech přinesli kněží rakev se Sušilovým tělem před bystřický zámek, kde ji naložili na žebřiňák, ozdobený chvojím a květinami a za velké
účasti lidu byla vezena přes Holešov, Hulín, Kroměříž, přes jeho rodný Rousínov až do Brna. Zde byla rakev po smutečních obřadech v minoritském kostele uložena do hrobu
na ústředním hřbitově. Sušilovy zásluhy o národní, mravní a kulturní povznesení Moravy jsou mimořádné. K jeho odkazu se hlásily generace našich předků (připomeňme
si cennou činnost spolků Sušil v našem kraji, např. v Bystřici p.H. a Holešově) a má i dnes své následovníky. (+31. 5. 1868 v Bystřici pod Hostýnem) - 215. výročí narození
Zemřel SEGET Vladimír. Duchovní, studoval bohosloví v Olomouci, byl kaplanem v Kokorách. (*22. 3. 1913 v Holešově) - 20. výročí úmrtí
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PŘÍSPĚVKY

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Starosta města Holešova podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 25. 5. 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, NáBŘEžÍ,
NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 88),
NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, PŘEROVSká,
PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, U RUSaVY,
VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.
Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY
Č. P. 630
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21, 25, 26, 32, 33,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká, SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),
U POTOka.
Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa,
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa,
jaROšOVa, jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá,
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá,
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 918, 919, 920, 921, 922, 1093, 1097, 1099,
1167, 1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352,
1353, 1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458,
1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471,
1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,
1486, 1487, 1499, 1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN,
ÚjEzD, VěTŘák, zlÍNSká.
Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost: 2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (436, 438, 493,
494, 495, 499, 504, 507, 508, 510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531,
532, 533, 535, 539, 540, 544, 545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 777, 813,
821, 856, 859, 960, 961, 962, 974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169,
1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452,
1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za
DRaHOU.
Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II.
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků,
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437,
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601,
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.
Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502,
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576).
Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáCká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 200,
224, 244, 245, 257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 359,
411), SlOVENSká.
Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o.
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 56, 57, 69, 85, 89, 99, 155), kRáTká, MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193,
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká,
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.
Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa MaTEŘSké škOlY, TUČaPY Č. P. 71,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
- Tučapech.
Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Holešově - Dobroticích.
Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.
Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti..

Holešov dne 7. 5. 2019
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Mgr. Rudolf Seifert, v. r.
starosta

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Pionýr slaví 70 let
Pionýrská organizace byla u nás založena 24. dubna 1949
a také v Holešově v průběhu tohoto roku vznikly první oddíly.
Prvním skupinovým vedoucím byl Václav Klůj.
Z jeho vzpomínek citujeme: „S vlastní přípravou zakládání
pionýrských skupin bylo započato ke konci roku 1949. Skutečné první oficiální ustavení Pionýrské skupiny v Holešově bylo
v březnu 1950, a to na tehdejší měšťanské chlapecké a dívčí škole / nynější I. a II. ZŠ/. Postupně pak bylo přikročeno v témže měsíci k zakládání skupin na všech ostatních měšťanských školách,
a to: v Bystřici /chlapecké a dívčí/, Rajnochovicích, Všechovicích,
Dřevohosticích a Kostelci u Holešova. Zakládání PO bylo všude
prováděno za úzké spolupráce školy, kde ředitelství školy vycházelo vstříc a na jeho založení mělo značný podíl. Však také jedněmi z prvních vedoucích byli právě většinou učitelé. Po ustavení
pionýrských skupin na všech měšťanských školách bylo započato
se zakládáním dalších skupin, a to na všech školách národních.
Veškerou činnost pionýrských skupin řídila Okresní pionýrská
rada. Jejím prvním předsedou byl s. Chvatík, později s. Stanislav
Bártek. Jejími členy byli většinou učitelé / ss. Obrtelová, Vítková,
Mazánková, Uhlířová, Kolouch, dále pak ss. Jašová-Saperová,

Flíčková-Chvatíková, Vlasák z Mrlínka, Coufal a Zajíček z Kurovic,
Pešák z Dřevohostic. Do konce školního roku se počet nově ustanovených skupin zvětšoval. Až ke konci roku byly ustanoveny
pionýrské skupiny na všech školách v okrese. Jedněmi z prvních,
kteří se zasloužili o zakládání pionýrských skupin byli tito vedoucí: ss. Bártek, Jašová-Saperová, Coufal, Pešák, Vaňhara, Logaj,
Sanitráková a Valentíková z Rajnochovic, Flíčková z Dobrotic,
Tkadlečková-Macůrková, Macůrek, Turna a další.
Být tehdy pionýrem znamenalo pro každého chlapce a děvče velkou čest i kus odvahy, protože mnohým dětem tehdy rodiče bránili vstoupit do Pionýra z těchto důvodů, že organizaci nedůvěřovali. S odstupem let rodiče pochopili, že Pionýr je správná
organizace, a že jejím hlavním posláním je pomáhat při výchově
jejich dětí. Žák, který se chtěl stát pionýrem, musel mít dobrý
prospěch a dobře se chovat. Jenom nejlepší z kandidátů pionýra
se skutečnými pionýry stali. Pionýry se stávaly děti po tříměsíční
měsíční lhůtě tím, že složily slavnostní slib a obdržely rudé šátky.
První takový slib se konal v Holešově v červnu 1950, kde 70 dětí
skládalo slib ve velkém sále zámku. Byla to velká slavnost!
Významnou pomoc při počátcích pionýrské organizace
poskytly závody. Byly uzavírány patronáty s jednotlivými závody a pionýři zase tyto závody navštěvovali na pracovištích
a seznamovali se s výrobou a prací dělníků. Naopak zase dělníci
přišli mezi pionýry. Velkou pomoc poskytly závody, jako např.
Drant, nyní Dřevopodnik, Spotřební družstvo Bystřice/ Potraviny/, Pivovar Holešov/ ředitelství Přerov/, Měst.NV, TON a další.
První pionýrskou klubovnu přidělil pionýrům Měst. NV
v Holešově v Palackého ulici v domě p. Mlodzika. Asi po roce
byla pak přidělena nová velká pionýrská klubovna, a to
v I. poschodí bývalého hotelu /nyní školní družina / Přerov, jehož majitel n.p. Pivovar Přerov celé první poschodí věnoval pionýrům. Teprve zde byla možnost plného využití v různých krouž-

cích. “ Tolik ze vzpomínek prvního vedoucího pionýrské skupiny.
V letošním roce slaví Pionýr 70 let od svého založení. Za tu dobu
prošla organizace mnohými změnami, jak názvu, tak i náplní
činnosti. V současné době je Pionýr samostatný spolek dětí,
mládeže a dospělých. Jeho hlavní činností je aktivní prožívání
volného času mládeže a veřejně prospěšná činnost.
V současné době v Holešově pracuje PS M. Očadlíka.
Skupina má padesát registrovaných členů a spoustu příznivců
a podporovatelů. Činnost skupiny je otevřená všem dětem
i mládeži. Akcí i táborů se pravidelně účastní i neregistrovaní. Pionýrská skupina má velmi bohatou a pestrou činnost. V průběhu
roku se oddíly schází v klubovně ve Smetanových sadech. Tato
klubovna je také v ostatních dnech otevřená ostatním dětem
a funguje zde tzv. TM klub, kde spoustu dětí tráví svůj volný čas.
Kromě toho jezdíme také na víkendovky, různá setkání a srazy.
PS organizuje již řadu let krajské kolo Dětské Porty a Melodie,
dále republikové finále Sedmikvítku – oblast tanec, výtvarná
a rukodělná činnost. Skupina se zapojuje do různých charitativních akcí a sbírek – např. Srdíčkové dny, Květinkový den.
Členové PS pomáhají při různých brigádách v rámci města
i na své táborové základně, která se nachází v Podhradní Lhotě.
Vyvrcholením celoroční činnosti je každoročně letní stanový tábor, který má vždy jinou motivaci. S dětmi na táboře prožíváme
spoustu dobrodružství a romantiky. Máme tady pocit, že se tu
zastavil čas, na tuto základnu jezdí pionýři již od roku 1987 a za tu
dobu se zde mnoho věcí nezměnilo /hlavně na přání dětí /. Tábor
přivítal také mnohé zahraniční hosty – např. z japonského Kóbe,
z Anglie, Francie a také z Honkongu. Pro mnohé tyto zahraniční
hosty to byl nezapomenutelný zážitek. Tábor je zážitek každoročně i pro nás, nejvíce děti vzpomínají a oceňují večerní posezení u táboráku, společné čtení, večerní hry, spolupráci v týmech
a navázání nových kamarádství a pevných přátelství.

květen 2019 | 25

PŘÍSPĚVKY

Legiovlak nabídl výlet do historie
V měsíci dubnu si do Holešova našel cestu Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích, které se také několik
dnů zdrželo na místní železniční stanici. Lidé si vlakem
mohli projít od 16. do 21. 4. Muzeum Československé
obce legionářské připomíná boje československých
legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR

a mnoha dalších institucí, projíždí postupně celou Českou
republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá
ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce
čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920.
K vidění byla pojízdná kuchyně, kovárna, šicí dílna, ošetřovna, nechyběly ani společenské místnosti

nebo kancelář. Zajímavé historické informace si mohli
návštěvníci buďto vyčíst z vystavených panelů nebo
si mohli poslechnout poutavou komentovanou prohlídku s průvodci. Celá expozice, která opravdu nabídla
mnoho zajímavého, byla přístupná zcela zdarma.
Děkujeme za možnost udělat si výlet do historie.
Hana Helsnerová

Přátelského setkání u příležitosti 70. výročí PIONÝRA se zúčastnili
i zahraniční hosté
V sobotu 27. dubna 2019 se uskutečnilo přátelské
setkání u příležitosti 70. výročí založení Pionýra. Pozvání přijali instruktoři, vedoucí, bývalí i současní pionýři,
členové kruhu přátel, pracovníci MDPM, ODPM a další
hosté, kteří se sjeli z celé České republiky a také ze Slovenska. Setkání se zúčastnila necelá padesátka hostů.
V rámci programu přišly pozdravit také děti, účastníci
finálových kol pionýrského Sedmikvítku – z folklorních
tanců a z dětské Porty. Všechny přítomné potěšilo také
kouzelnické vystoupení. Hlavní náplní tohoto setkání však bylo povídání a vzpomínání nad fotografiemi
a kronikami. A vzpomínat bylo opravdu na co! Vždyť
všichni přítomní prožili v Pionýru spoustu krásných
chvil, buď jako děti nebo jako organizátoři různých akcí
a táborů.

Všechny přítomné zajímala také současná činnost,
kterou si mohli prohlédnout také na fotografiích a z dalších
různých dokumentů – např. z výročních zpráv, letáků atd...
Setkání se protáhlo až do pozdních nočních hodin,
každý chtěl přispět nějakou vzpomínkou či zážitkem
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a nikomu se odcházet nechtělo. Mám velkou radost,
že se toto přátelské setkání uskutečnilo, děkuji všem,
kteří se zúčastnili za velmi příjemnou atmosféru.
Za organizátory akce Jarmila Vaclachová,
vedoucí PS M. Očadlíka, Holešov

Pozvánka na oslavu 750 let
obce Dobrotice
Osadní výbor spolu s hasiči, myslivci a zahrádkáři vás zvou dne 22. 6. a 23. 6. 2019
na hodové oslavy 750 let Dobrotic. V sobotu 22. 6. 2019 půjde ve 13,00 hod. krojovaný průvod přes vesnici do areálu Sádek, kde bude sloužena mše svatá. Po ní bude k tanci a poslechu
hrát krojovaná hudba Vacenovjáci. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení bude v bohatém rozsahu. Kdo bude mít zájem, může si zakoupit barevnou brožuru „750 let Dobrotic“.
V neděli 23. 6. 2019 bude od 9, 00 hodin chodit po návsi hudba s krojovanými hanáky a hanačkami, kteří budou u každého domu, kde bydlí svobodní mládenci a svobodná
děvčata, nabízet májičky. Tuto tradici obnovujeme po mnoha letech.

Koupím ihned byt, i v původním stavu. Tel.: 731 920 074.
Mám zájem o koupi rodinného domu. Volejte na tel.: 605 341 132.

www.holesov.cz
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Také letos se připravuje Den policie - 23. května od 8.15 hodin
Stovky studentů již tradičně přichází do holešovské
zámecké zahrady, aby prožily nevšední Den s policií. Prezentační akce s názvem Den policie pořádá Vyšší policejní
škola a střední policejní škola Holešov, Policie České republiky
a Městská policie za podpory města Holešova. Bývá určena
hlavně pro žáky a studenty škol a samozřejmě i pro širokou
veřejnost. Představují se mimo jiné i útvary hasičského záchranného sboru, vojenská policie, pyrotechnická služba
nebo výcvikové středisko psovodů a služebních psů. K vidění
je vždy několik zajímavých a akčních ukázek z pracovní činnosti zásahových jednotek, děti si mohou posedět v policejních vozech, vzít do ruky různé zbraně, projet se v policejním
člunu nebo si zblízka prohlédnout policejní vrtulník. Policisté
mládeži vždy předají mnoho cenných informací a také zodpoví na všechny doplňující dotazy.
Hana Helsnerová

květen 2019 | 27

