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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Házená v Holešově oslavila 100 let trvání
Volili jsme do Evropského parlamentu

Házenkářské hry jako oslava 100. výročí házené
Holešov - Házená se u příležitosti oslav celého století
holešovské házené po několika letech vrátila pod širé nebe.
Hřiště „na staré házené“ v Americkém parku dostalo nový
kabát a přivítalo házenkářské legendy, fanoušky a extraligové i dětské hráče tohoto stále více oblíbeného sportu.
Házenkářské hry nabídly celkem 7 utkání včetně tradičního derby s Bystřicí pod Hostýnem, odvěkým holešovským rivalem. Tomuto úvodnímu zápasu předcházela (po
státní i domácí hymně v podání sólisty brněnské operety
a držitele ceny Thálie Jiřího Horkého) vzájemná výměna
dárků obou mužstev, čímž byl vyvrácen předpoklad vyhrocenosti tohoto utkání. Ba naopak, celé setkání se neslo
ve velmi přátelském duchu. Následovala utkání extraligových celků Zubří a Brna a internacionálů ze Zlína a Holešova, zápas rodičů s dětmi a další doprovodný program.
Moderování se ujala dvojice Jakub Štefek a Luděk
Zelenka, kteří vtipným i znalým slovem provedli všechny zúčastněné celým dnem. Hned v úvodu oslav předali
slovo předsedovi klubu Liboru Krejčímu, pro kterého je
házená srdeční záležitostí, a který projevil velkou radost,
že házenkářské hřiště nebude „obětováno“ hřišti dopravnímu. Hosty pozdravil také starosta města Rudolf Seifert.
Ten společně s dalšími zastupiteli ocenil již zmíněné
házenkářské legendy. Z jeho rukou převzal pamětní list
například Jan Flora, Karel Kotouček, Josef Votava a další.
Házená k Holešovu neodmyslitelně patří. Jde o nejúspěšnější kolektivní sport, který se kdy v Holešově hrál.
V současné době, zdá se, nabral jako už mnohokrát předtím nový dech. Velice úspěšně se buduje a upevňuje silná
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mládežnická základna. Žáci i dorost poctivě zaplňují tělocvičnu a pilně trénují, aby mohli co nejlépe reprezentovat
nejen sami sebe, ale také sportovní kolektiv a v neposlední řadě také město. Za to jim patří velké uznání a dík.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
12.06.19 13:00

ÚVODNÍK STAROSTY

Letní dny přinášejí zasloužený odpočinek a uklidnění
Vážení čtenáři Holešovska,
vstoupili jsme do nejkrásnějších měsíců v roce, období, kdy si můžeme užívat dovolené, prázdniny a teplé
dny s odpočinkem a relaxací. Jistě je potřebujeme stejně
jako uklidnění a osvobození od různých shonů a problémů. Ale počasí je vrtkavé a není tak přívětivé, jak jsme
byli z dřívějších let zvyklí. Prostě se ukazuje, že pánem
na zemi je příroda a její zákonitosti - chceme-li, Bůh a ne člověk a jeho touhy a sebestřednost. Ale přitom je
stále zřetelnější, že činnost člověka a lidstva výraznou
měrou a dlouhodobě zasahuje do přírody, počasí a tím
i kvality života, prostředí i zdraví.
„Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk
skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života
s jeho uzdravující a vše obnovující mocí,“ uvádí pedagog
a skaut Antonín Benjamin Svojsík. Letos si připomínáme
století českého skautingu a jeho pohledu na život, přírodu
a mezilidské vztahy. „Nejprve bylo nutné civilizovat vztah
člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka
k přírodě a zvířatům.“ Victor Hugo asi před stopadesáti lety.
DOPRAVA VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Dopravě a současným problémům s ní spojených
se věnujeme na jiném místě. Ale pro úplnost je třeba
říci, že se jí holešovská zastupitelstva věnovala usilovně
i v předcházejících volebních obdobích. O tom hovoří nejen řada vybudovaných staveb, ale i některé velké projekty. Tím nejvýraznějším bylo zahájení budování obchvatu a výstavba jeho jihovýchodní části ve spolupráci
se Zlínským krajem, cyklostezka do Žop a do Přílep nebo
dříve také propojení Količína a Dobrotic cyklostezkami.
To, že městu a našemu regionu výrazně chybí komunikace D49, už nemá cenu opět připomínat.
Ale snaha Holešova vedoucí k umožnění průjezdnosti průmyslovou zónou se datuje také několik let.
V současné době pokračují další jednání se společností
Industry Servis a vedením Zlínského kraje. Pokud k nějaké dohodě dojde, bude třeba ze strany města udělat určitá opatření a možná i ústupky. Jednání nyní vede místostarosta P. Karhan. Problémem ale je, že se k otevření
alespoň části páteřní komunikace v zóně pro dopravu
vyjadřuje i organizace CzechInvest a ministerstvo průmyslu. A možná se jedná trochu i o „politický problém“.
ODPADY A SEČENÍ TRÁVY
Jako zmíněná doprava, jež stále více zatěžuje
komunikace i všechna dostupná místa, tak podobně problematickou oblastí je odpadové hospodářství
a zvyšující se množství různých odpadků. Postupně město rozšiřuje sběrná místa a doplňuje kontejnery, ale také
na požadavek majitele pozemků muselo přemístit sběrné místo od prodejny Tesco na ul. Sokolská. Přistupuje
se také k monitorování některých sběrných míst, protože
nekázeň občanů města i okolí je stále okatější. Nepořá-

dek kolem sběrných míst si vytváříme sami a podněcujeme i tím, že nejsme ochotni odpady třídit a kartony nebo
pet lahve správně ukládat a využívat vice sběrný dvůr.
V rámci zvýšení kapacity sběrných míst a zkvalitnění prostředí a pořádku město připravuje vybudování podzemních kontejnerů. Zatím se připravují
na vytipovaných místech – nyní aktuálně především
na nám. sv. Anny. Podzemní kontejnery budou také vytvořeny v areálu pivovaru pro tento bytový a komplex,
ve kterém bude umístěna od příštího roku i pošta a další
služby. Vytvoření systému podzemních kontejnerů ale
s sebou ponese doplnění technologie svozu v podobně
nového vozidla.
Údržba města a sečení trávy, především v jarních
měsících, je časově náročné a není jednoduché všechny
části města uklidit zároveň. V rámci udržení vláhy v zemi
a z důvodu zkvalitnění podmínek pro hmyz se vytipují
lokality, kde se nebude sekat několikrát ročně podle současných harmonogramů, ale např. jen dvakrát do roka.
Samozřejmě ve středu města bude dodržen současný
systém údržby. Situaci při úklidu nyní komplikuje absolutní nedostatek zaměstnanců, které město získávalo
z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací popř.
veřejné služby. Proto je třeba veškeré práce objednávat
u Technických služeb, jejichž kapacity jsou omezeny.
INVESTICE
Nyní probíhají přípravné práce potřebné k opravě
náměstí sv. Anny. Jedná se především o opravu kanalizace a vodovodu. Vrcholí také oprava staré budovy mateřské školy v ulici Havlíčkova. V Žopech se již využívá nové
pódium areálu a připravuje se vybudování dětského
hřiště na návsi, a pokud zastupitelstvo schválí investici,
tak bude vybudováno i nové víceúčelové hřiště. Tato investice by byla podpořena dotací ČEZu v rámci programu
„Oranžová hřiště“.
V době prázdnin kromě opravy MŠ Havlíčkova bude
také opravena kuchyně v 3. Základní škole a město
předfinancuje další úpravy a vybudování učeben v základních školách. Další investice se připravují a jedná se
především o dopravní stavby směřující k opravám některých ulic a také vybudování parkovacích míst, která nám
stále více chybí.
KULTURNÍ LÉTO
Výčet zajímavých kulturních a společenských akcí
je skutečně i v letošním létě obsáhlý a můžeme připomenout, že opět budou holešovští výtvarníci vystavovat
v rámci tradičních Letních iluzí, proběhne dvoudenní
rodinný festival Regata, oslava 750. výročí první zmínky
o obci Dobrotice a následující víkend významný závod
horských kol – Bikemaraton ČS Drásal, v zámeckých
prostorách je otevřena zajímavá výstava loutek a loutkových divadel, čeká nás setkání veteránů, významné Hän-

dlovo oratorium, opera Saul, na nádvoří zámku, známý
Festival židovské kultury, kvalitní setkání milovníků barokní muziky Letní škola barokní hudby a Kinematograf
bratří Čadíků.
Pro studenty připravuje město opět letní brigády
a předpokládáme, že do potřebných prací bude letos během prázdnin zapojeno asi osmdesát mladých lidí.
Město v minulém období také řešilo obsazení ředitele městského kulturního střediska. Po opakovaném
výběrovém řízení byl radou vybrán Mgr. Aleš Vrtal,
současný pracovníkem Muzea Kroměřížska. Jedná se
o velmi důležitý post, na kterém závisí chod a rozvoj této
kulturní organizace i správa zámku a dalších památek.
A jak jsem uvedl v úvodu, připomínáme si v rámci
devítkových výročí i to, že v červenci tomu bude sto let,
co byl v Československu oficiálně založen Junák – Český
Skaut. A holešovští skauti jsou aktivní a nedílnou součástí společenského dění města a důležitou součástí
výchovy mládeže.
PODĚKOVÁNÍ
V polovině května proběhly Dny města Holešova.
Zúčastnili se jich zástupci partnerských měst z polské
Pszczyny a Skawiny, z chorvatského Desiniče a slovenských Topľčianek, Turčianských Teplic a Povážské
Bystrice. Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům i zástupcům spolků, místním hasičům
a pracovníkům 3. Základní školy, že přispěli k zajištění
důstojného programu.
Připomněli jsme si celodenním programem stoleté
výročí holešovské házené, nejúspěšnějšího kolektivního
sportu ve městě. Ukázalo se, že házená má stále u nás
velkou řadu příznivců, a to i u mládeže, a tím má zajištěnu i budoucnost. Podobně jako holešovský fotbal, kdy
i „béčko SFK“ úspěšně potvrdilo své kvality v 1. B třídě.
Studenti holešovského gymnázia se zapojili za podpory města do programu společnosti Post Bellum „Příběhy našich sousedů“. Vyhodnocení projektu proběhlo
v Bystřici p. H. a je velmi dobře, že se mladí lidé setkávají
s osudy svých starších spoluobčanů, kteří museli v minulém století prožít různé režimy a úskalí. Doufejme, že
projekt bude pokračovat a zapojí se do něj i žáci ostatních škol.
Za pár dnů vyjedeme na dovolené a začnou tolik
očekávané prázdniny. Mysleme na své okolí a vztahy mezi
námi i to, že „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš
bohatý“ (Seneca) a mysleme i na to, že „Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však
zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít.“ 
Moc krásné a pozitivní letní dny plné pohody, sluníčka a optimismu, milí spoluobčané…
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení z 10. a 13. schůze Rady města Holešova
Rada města Holešova schválila:
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace s organizací Za sklem
• uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností VERA
• dodavatele na veřejnou zakázku "Město Holešov - pronájem kopírovací techniky" jako nejvýhodnější společnost ARLES, s. r. o
• uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi"
v Holešově s Markem Vykoukalem
• udělení "Pamětních listů v deskách"u příležitosti
100. výročí házené v Holešově Oldřichu Dostálovi,
Karlu Kotoučkovi, Evženu Horákovi staršímu, Rudolfu
Juřenovi, Ludmile Strýčkové, Josefu Votavovi a Liboru
Krejčímu za dlouholetou přínosnou činnost
• mimořádné ocenění zaměstnancům Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov u příležitosti 70. výročí
této školy
• počet zaměstnanců Městského úřadu Holešov na 78 s
účinností od 1. 6. 2019

• počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pomocná hospodářská správa na 10 s účinností
od 1. 8. 2019
• počet zaměstnanců zařazených do organizační složky
Správa majetku města na 0 s účinností od 1. 6. 2019
• zrušení Oddělení stavebního řádu s účinností od 1. 6. 2019
• uzavření smlouvy o dílo na dodávku 107 ks svítidel
veřejného osvětlení určených pro výměnu stávajících
svítidel v ulicích Palackého - Všetuly, Partyzánská,
Pivovarská, Bezručova a část Tyršovy se společností
ELNERMONT, s. r. o
• provedení přezkoumání hospodaření města od roku
2019 společností MG Credit, s. r. o
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace s Linkou bezpečí, z. s.,
• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2019 dle
předloženého návrhu
• příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, rozpočtové opatření č. 2

• rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
města Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019

Upozornění

Omluva

Finanční odbor městského úřadu Holešov upozorňuje občany že 30. června 2019 končí termín pro zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za 1. pololetí 2019.

Omlouváme se těm, komu nebylo doručeno
Holešovsko. V rámci zkvalitnění služby distribuce
nás, prosím, o těchto skutečnostech informujte
na emailové adrese hana.helsnerova@holesov.cz.

Stanoviště kontejnerů
na parkovišti společnosti
TESCO zrušeno

Děkujeme.

Stanou se Smetanovy sady klidovou zónou?
K tomu má přispět nové využití prostoru mezi II. ZŠ,
Sokolovnou a budovou Sv. Martina. Zde se zatím nachází
zanedbaná a školou nevyužívaná antuková hřiště a soukromé parkoviště pro učitele školy.
Co řešení zruší? Soukromé parkoviště učitelů s nepřehledným průchodem dětí do školy a jedno volejbalové hřiště, které škola nevyužívá.
Co nové řešení lokality přinese? Nová parkovací
místa i pro veřejnost, v noci umožní parkování obyvatelům přilehlých domů a přes den pak parkování pro
učitele.
• Prostor na začátku ulice Plačkov se stane hlavním nástupním a výstupním místem dětí do II. ZŠ.
• Omezí se průjezd Smetanovými sady, kdy zde bude
umožněn vjezd pouze majitelům nemovitostí

• Nově vybudované chodníky vymezují bezpečnou trasu dětí do školy
• Takto vyřešený prostor se stane bezpečným i pro cvičence, kteří jsou rodiči dováženi do Sokola
• Škola získá nové hřiště
• Prostor kolem budovy Sv. Martina se stane volným otevřeným a přehledným, mj. zmizí i nevzhledné kontejnery
s tříděným odpadem tak, jak si to střed města zaslouží.
Návrh, který je v současnosti připomínkován, podstatným způsobem zvýší bezpečnost a zkvalitní život lidí
v této lokalitě. Velkým benefitem pro děti a učitele II. ZŠ
bude nové venkovní hřiště, po kterém se tak dlouho volá
a po letošní investici do opravy tělocvičny se škole vyřeší
další velký problém.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí
předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2019
Rada města Holešova jmenovala na funkci ředitelky
Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž
Mgr. Ivanu Oralovou
11. schůze Rady města Holešova – Rada rozhodovala
ve věcech hospodaření společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r. o., jako jediný společník v souladu s ust.
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
12. schůze Rady města Holešova – Rada rozhodovala
ve věcech hospodaření společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., jako jediný společník v souladu s ust. § 102
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Na základě nesouhlasu vlastníka pozemku zrušilo
město Holešov stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
na parkovišti u hypermarketu TESCO. Kontejnery byly
umístěny na následující nová stanoviště:
1. Količín – zpevněná plocha u bývalého zahradnictví
2. Sokolská – parkoviště naproti domu č. p. 498
3. Osvobození – zpevněná plocha u WASTEXU
Ing. Lenka Brezanská,
referent odboru životního prostředí

„Strom roku“ výzva k hlasování
Podpořte, prosím, přílepský habr převislý!
Dostali jsme se s tímto stromem, který je ojedinělý svou strukturou a rozměry do finále ankety STROM
ROKU a nyní půjde o každý hlas, který získáme. Podle
údajů z NPÚ, není tento jedinec v žádném z dalších parků na Moravě.
Hlasuje se on-line a z každé emailové adresy je
platný pouze jeden hlas.
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HABR OBECNÝ PŘEVISLÝ - se nachází v zámeckém
parku v Přílepích u Holešova, na jihovýchodní straně
parku, na tzv. "Dolní louce". Jeho výška je asi 20 m,
objem kmene 4,6 m, obvod jeho převislé koruny je
75 m! Pomozte nám získat titul "STROM ROKU", tím
nám pomůžete i k další rekonstrukci a obnově našeho
parku a zámku.
za Spolek Přílepy - náš domov
Vlasta Čablová

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Zvolili jsme si zástupce pro Evropský parlament
Máme za sebou volby do Evropského parlamentu,
obálku přišlo v Holešově odevzdat 27 % voličů, což dělá
cca 2500 hlasů. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, následovaly strany SPD, KDU-ČSL, Komunistická str. Čech
a Moravy nebo Česká pirátská strana.

Ve volbách do Evropského parlamentu uspělo
v Česku sedm politických stran. Vyhrálo hnutí ANO se ziskem 21, 2 procenta voličů a získalo šest mandátů. Druhou nejúspěšnější stranou se stala ODS s 14, 5 procenty
a čtyřmi křesly a v těsném závěsu skončili třetí piráti

s 14 procenty a třemi mandáty. Své zástupce budou mít
v Bruselu všechny sněmovní strany kromě ČSSD.
Podrobné výsledky voleb v Holešově naleznete na
webu www.volby.cz
Hana Helsnerová

Nadějné kabelky ze zámeckých bannerů jsou kolekcí pro veselé
a odvážné lidi, prodává je MIC Holešov
Městské kulturní středisko Holešov uvádí do života charitativní projekt
Nadějné kabelky, který vznikl ve spolupráci s Nadějí Zlín. Spolupráce začala
už po novém roce, kdy byly do sociálně
terapeutické dílny Svíčkárna ze zámku
dovezeny staré bannery s myšlenkou,
zda by z nich klienti dokázali ušít kolekci letních tašek. Sociální pracovníky
i jejich nadřízené nápad velmi nadchl.
Jednak podstatou věci a také proto, že
cílem dílny je rozvíjet řemeslnou zdat-

nost hendikepovaných lidí, kteří do dílny docházejí, aby se naučili šít. Snaží se
tak ovládat řemeslo a zvýšit svou profesní šanci a uplatnění na trhu práce.
Svíčkárna pracovala s bannery
několik měsíců a postupně na zámek
odevzdávala tašky. Nakonec se jich sešlo
dvacet devět a z odstřižků k nim přibylo ještě třicet malých peněženek. Díky
materiálu a designu, ze kterého kabelky
i peněženky vznikaly, ale také díky specifičnosti práce to jsou originální kousky.
„Švy nejsou vždy rovné, ale to není podstatné. Důležité je, že jsme uplatnili materiál, který už nebyl k ničemu,
a že jsme se společně nadchli pro nápad. Lidi, kteří tašky
vyráběli, práce těšila. Vymýšleli střihy, způsoby kombinace
textilu s plachtami. Některé tašky ručně malovali a zdobili,
dali do toho kus sebe. Kdykoliv jsem se přijela podívat, jak
práce postupuje, vládla v dílně krásná atmosféra a klienti mi
ukazovali, co ušili. Máme ze spolupráce upřímnou radost,“
řekla organizátorka projektu Dana Podhajská.
Nadějné kabelky se prodávají v Městském informačním centru v Holešově za symbolických 75 korun.
Výtěžek půjde na organizaci zážitkového výletu klientů
Naděje Zlín.
Foto Dana Podhajská

Dobrý den,
jsem Vaše Nadějná kabelka. Ušili mě klienti sociálně terapeutické dílny Svíčkárna Naděje Zlín ze starých bannerů Městského kulturního střediska Holešov. Vdechli mi nový život a naději
rozdávat radost. Jsem jim za to vděčná, protože vytvořit mě nebyl vůbec snadný úkol. Jsem z materiálu, ze kterého se šije těžko, nad kterým se musí přemýšlet a cestu naděje objevit…
Přesto jsem vznikala s chutí a nadšením.
A jak to vlastně bylo? Klienti dílny pod vedením sociálních pracovníků nejprve zkoušeli, co půjde, a co ne. Po několika dnech se narodila moje první „sestřička“ a pak už jsme šly jedna
za druhou…Na svět přišla limitovaná kolekce letních Nadějných kabelek a tašek. Přitom každá jsme jiná, každá jsme originál a každá jsme připravená nést Vaše věci i sebevědomí.
Mějte mě rádi, vznikala jsem pro dobrou věc. Klientům zlínské Naděje jsem pomohla rozvinout pracovní dovednosti a Vám budu věrně sloužit. Za penízky, které za mě a mé „sestřičky“
zámek utrží, přitom vznikne další radost. Tentokrát pro ty, kteří nás přivedli na svět…
Vaše Nadějná kabelka
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Záchranné složky předaly opět mnoho cenných informací
Jak se zachovat v různých vyhrocených situacích,
jak vypadá zásah speciální pořádkové jednotky, jak si
policejní pes poradí se zločincem nebo jak se zachovat
u autonehody. Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších
informací si odnesli ze zámecké zahrady návštěvníci tradičního Dne policie. Na prezentační akci, kterou pořádá
Vyšší policejní škola a střední policejní škola Holešov, Policie České republiky a Městská policie za podpory města
Holešova, se představily mimo jiné speciální pořádkové
jednotky, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zdra-

votnická záchranná služba Zlínského kraje, Pyrotechnická
služba Olomouc, Celní úřad pro Zlínský kraj, Vojenská
policie Olomouc a další. Akci i přes nevlídné počasí navštívily stovky školáků i široká veřejnost. Každý si tak mohl
prohlédnout různá vybavení, vyzkoušet si střelbu z laserové pistole, zjistit, jak probíhá kontrola pravosti dokladů,

zhlédnout dynamické ukázky, ale hlavně se přesvědčit
o náročnosti jednotlivých povolání integrovaného záchranného systému, pyrotechniků nebo psovodů a ocenit
jejich disciplínu i zkušenosti. Den policie je tak pro všechny přínosnou osvětou a zajímavou podívanou.
Hana Helsnerová

Dětský den potěšil stovky dětí
Oslava svátku našich nejmenších v doprovodu krásného počasí přilákala do holešovské zámecké zahrady opět stovky dětí, které si přišly užít zábavné odpoledne. Rok
od roku je tato akce monstróznější a rok od roku přibývá atrakcí a aktivit, které mohou
účastníci oslavy Dne dětí absolvovat. Letos již tradičně nechyběl pohádkový les, který je stěžejním bodem celého programu. Děti plnily nejrůznější úkoly s pohádkovými
bytostmi a na konci celé stezky na ně čekala odměna. Mimo to si všichni mohli zabubnovat, projet se zahradou ve vláčku Pacifiku, letos nově také v koňském povozu
stejně jako v dávných dobách hraběnky a hrabata. Hrálo se divadlo, kouzlilo, tancovalo,
běhalo pro prales, malovalo na obličej a v neposlední řadě trénovalo, jak postupovat
při podávání první pomoci. Příjemné s užitečným spojil také místní Sbor dobrovolných
hasičů, který dorazil k zámeckému trojzubci provzdušnit vodu, a díky tomu si děti
mohly vyzkoušet „střelbu“ vodním dělem. V rámci doprovodného programu byly připraveny skákací hrady, kolotoč a stánky s občerstvením. Celoměstská oslava Dne dětí,
kterou organizuje SVČ Tymy, potěšila a rozzářila nejednu dětskou tvář. A o to přece jde,
aby děti byly spokojené a šťastné.
Hana Helsnerová
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Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2019
XIX. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom je
pro vás již připraven v termínu 23. – 28. července 2019.
V rámci festivalu, který je v letošním roce zaměřen
hlavně na téma „Židé v umění 20. století“ budete mít
možnost v pestrém programu najít nejen zajímavé přednášky, besedy, hudební vystoupení, tradiční minikurz
hebrejštiny, koncerty, tanec, výstavy, prohlídky s výkladem Šachovy synagogy, židovského hřbitova, ale také se
seznámíte s nově nalezenými objevy - hebrejskými nápisy
na hradě Kurovice.
Podrobný program najdete na webu www.zidovskyfestival.cz a také v červencovém vydání měsíčníku Holešovsko, ale přeci jenom alespoň několik pozvánek uvádím:
• V den zahájení festivalu - úterý 23. 7. odhalíme za přítomnosti vzácných hostů pamětní desku holešovskému
rodákovi Davidu Meiselovi, který zemřel v koncentračním táboře Jadovno v roce 1941. Po slavnostním

zahájení budete mít možnost vyslechnout první koncert Židovská hudba a klezmer pro dvě violoncella –
v podání renomovaných violoncelistů Dominiky Weiss
Hoškové a Jiřího Hoška,
• Středa 24. 7. Hudebně literární večer k 100. výročíGideona Kleina se smyčcovým kvartetem Fama Q
a za účasti anglického spisovatele Davida Fligga.
• Ve čtvrtek 25. 7.to bude „Kabaret – aneb Pokus
o rekonstrukci smíchu“ v podání herců pod vedením
Vladimíry Dvořákové a za účasti a odborného dohledu badatelky Dr. Lisy Peschel z Univerzity v Yorku,
kde společně objevíme text, který byl považován za
ztracený – II. český kabaret, který v Terezíně napsali
a hráli F. Porges, V. „Pidla“ Horpatzky, P. Weisskopf a na
jehož základě vznikla hra „Proč se smějeme“.
• Sobota 27. července - můžete se těšit na celodenní
program – dopolední swingový koncert BIG BAND

Mimořádné prohlídky
raně barokního mostu

Holešov Josefa Hájka s hostem – tentokrát Zuzanou
Lapčíkovou, prezentaci firmy Rudolf Jelínek s ochutnávkou firemních produktů, chorvatský pěvecký
sbor ZORA z Karlovace, taneční soubor RUT Prostějov
a také skvělou slovenskou kapelu KaschauerKlezmer
Band, která v Holešově již vystoupila – a to za velkých
diváckých ovací. Po celou dobu budou návštěvníkům
k dispozici dvě výstavy – jedna fotografická autora Jindřicha Buxbauma a druhá bude zapůjčená ze Židovského muzea z Prahy s názvem David Popper – Paganini
violoncella.
• Festivalu dali osobní záštitu významné osobnosti,
z nichž někteří potvrdili i svou účast, jako velvyslanec
Státu Izrael – J. E. Daniel Meron a chorvatská velvyslankyně J. E. Ljiljana Panciro, která přijede do Holešova
poprvé.
Jana Slovenčíková, za organizátory festivalu

Klezmer v synagoze

Poslední červnovou neděli se koná další mimořádná prohlídka raně barokního mostu
pod vstupem do holešovského zámku (ve 14, 15 a 16 hodin). O jeho historii, stavebním
řešení speciální skořápky, která most chrání a zároveň dovoluje odprezentovat veřejnosti,
bude hovořit Karel Bartošek.
První prohlídky se konaly 14. června ve stejných časech a zájem byl tak velký, že kapacita byla okamžitě vyprodána. MKS Holešov se proto po dohodě s Karlem Bartoškem rozhodlo zařadit další termín. Most bude totiž prezentován jen na mimořádných prohlídkách,
nebude součástí běžného okruhu zámkem, protože v něm sídlí vzácní netopýři. Nicméně
jak to pod vstupem do zámku vypadá, mohli lidé vidět také v reportáži České televize.
30. května pod barokním mostem vysílala živě. Dana Podhajská

Americký klezmerový houslista a zpěvák Yale Strom vystoupil 11. června s českým
kontrabasistou Petrem Dvorským a akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim v Šachově synagoze v Holešově. V plně obsazeném prostoru trio odehrálo mimořádný koncert klezmerové,
chasidské a romské muziky. Koncert vznikl ve spolupráci města Holešov, Musicy Holešov
a MKS Holešov.
text a foto Dana Podhajská

Bikemaraton Drásal se blíží
Přijeďte otevřít letní prázdniny na kultovní český bikerský podnik Bikemaraton Drásal! Vyberte si z největší nabídky závodních i nezávodních tras a nabitého sportovního
i doprovodného programu. Vybrané trasy závodu jsou i letos
zařazeny do nejvyšší kategorie mezinárodního kalendáře
UCI, jako závod Marathon Series!
Když se řekne DRÁSAL, každý skalní biker zbystří. Legenda mezi českými bikemaratony a průkopník MTB podniků v České republice má našlápnuto v plné síle do dalšího
čtvrtstoletí. Poslední červnovou sobotu rozprostře v zahradě
holešovského zámku své zázemí Bikemaraton Drásal České
spořitelny, který se už podvacáté v řadě uskuteční pod křídly
seriálu Kolo pro život. Pořadatelé i letos přichystali nádherné trasy Hostýnskými vrchy, tradiční dětské závody v zázemí
zahrady, chybět nemůže ani „lahůdka“ pro ultramaratonce
– 6. ročník partnerského závodu Force OBR Drásal na 177
km s neméně extrémním převýšením 5432 m a také jedna
zajímavá novinka!

Ze široké nabídky závodních tras si vyberou i ti nejvybíravější. Je na každém zájemci, aby si uvědomil své možnosti
a přihlásil se na trasu, kterou si nejlépe užije. Ani letos nezapomněli organizátoři na nejmenší cyklistický potěr. Sobotní
dopoledne bude tradičně patřit oblíbeným dětským závodům
seriálu ČT Déčko Junior Trophy, který roztočí kola dětí od těch
úplně nejmenších na odrážedlech až po dívky a chlapce do 13
let. Pořadatelé z Drásal Team Holešov na přípravě svého závodu pracují po celý rok. Díky tomu se jezdci mohou těšit na
skvěle přichystaný závod, velké množství kvalitně vybavených
občerstvovacích stanic, službu mechaniků na trase a stovky
ochotných pomocníků na trati. Po celý víkend se budou v zázemí akce v zámecké zahradě v Holešově konat doprovodné
akce pro děti i dospělé. Titulární partner závodu, Česká spořitelna, si pro všechny účastníky připravil velkokapacitní jídelnu, kavárnu s italskou kávou a zákusky. KPŽ catering nabídne
opět kvalitní a pestré menu. Děti se vydovádí ve skákacím
hradu, na pumptrackové dráze, v Dětské zóně se spoustou

atrakcí a v Dětském klubu si pohrají s hračkami a zasoutěží si.
Pro vítěze nejdelší trasy OBRa je připravená tradiční putovní
trofej - soška místního rodáka obra Drásala, den vyvrcholí
vyhlášením vítězů, slosováním tomboly, večerním koncertem
super kapely a parádním ohňostrojem.
Chcete být i vy spojeni s touto sportovně – kulturní
událostí roku? Být spojeni s tradicí, hodnotami fairplay
a aktivně se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás
uvítáme mezi námi. Pro zdárný průběh těchto závodů
potřebujeme min. 300 dobrovolných pořadatelů. Požadované činnosti spočívají např. v obsluze na občerstvovacích stanicích, pořadatelské činnosti v místě startu
a cíle. Můžete být pořadatelé a regulovčíci po trasách
závodů. Nabízíme finanční odměnu a triko. Prosíme
zájemce, aby se hlásili na info@drasal.cz. Děkujeme!
Bikemaraton Drásal startuje 29. 6. 2019.
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Zámek Holešov: 17. července začíná výstava světového fotografa
mužských aktů Roberta Vana
Světově proslulý fotograf mužských aktů Robert
Vano bude od 17. července do 15. září vystavovat na
zámku v Holešově. Jeho celoživotní tvorbu bude reprezentovat výběrová kolekce, která veřejnosti nabídne fotky
od sedmdesátých let až po současnost. Je to sto černobílých i barevných fotek - mužské akty, dokumenty, portréty, zátiší a také výběr z legendární série Bohemia.
Výstava je koncipována tak, aby co nejlépe popsala Roberta Vano jako člověka i umělce. Městské kulturní středisko
nechalo jako bonus k výstavě vyrobit kolekci dámských a pánských triček s autorovými fotografiemi. Trička budou v prodeji
v informačním centru. Veřejnost se s umělcem může zároveň
osobně potkat 16. července od 19 hodin v New Drive Clubu,
kde se uskuteční jeho beseda. 24. a 31. srpna se v Holešově
koná také jeho fotokurz zaměřený na portrétní fotografii.

Robert Vano se narodil roku 1948 v Nových Zámcích
na Slovensku maďarským rodičům. V roce 1967 krátce po
maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později se
prosadil jako fotograf světových módních časopisů (Harpers Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce 1989 se
vrátil do Československa a usadil se v Praze. V letech 1996
– 2004 se živil jako umělecký ředitel české edice časopisu
ELLE. Odsud se přesunul na pozici art directora v agentuře
Czechoslovak Models, kde působil do roku 2009. Vydal
několik fotografických publikací, vystavoval například
v New Yorku, Miláně, Londýně a v Praze. V roce 2010 získáva Evropskou cenu Trebia za tvůrčí činnost.
Loni v květnu oslavil sedmdesátiny. Česká televize
k jeho výročí odvysílala dokument Příběh člověka. Sna-

hou organizátorů výstavy je získat licenci na promítání
filmu jako doprovodného programu. Věc je v jednání MKS
Holešov s Českou televizí a produkční společností.
Dana Podhajská

Český rapper Paulie Garand vystoupí 19. července na zámeckém nádvoří,
spolu s ním vystoupí DJ Dumb Raw Sky
Český rapper a producent Paulie Garand vystoupí
19. července na nádvoří holešovského zámku. Koncertovat
bude s dvorním producentem Kenny Roughem, se kterým vydal šestou desku v pořadí. Koncert začne ve 20 hodin a v doprovodném programu se představí také DJ Dumb Raw Sky. Městské kulturní středisko Holešov nabízí vstupenky na koncert
v předprodeji za výhodnější ceny – do 18. července za 250 Kč.
Na místě bude lístek stát 300 Kč. Dvaatřicetiletý Paulie doposud
vydal 6 sólových alb Harant (2010), V hlavní roli (2012), Molo
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(2014), Boomerang (2015), Nirvana (2017) a DANK (2018).
Mezi jeho nejznámější skladby patří například Molo, La Familia,
Boomerang, Tuláci, Hladina, Pavučina lží, L.B.C., Play, Runway
a další. O své poslední desce řekl, že je na rozdíl od předchozích
textově přímočařejší. „Chtěl jsem přinést změnu, jako na každé
desce. Cílem bylo udělat album čitelnější, jak hudebně, tak textově. Ne že bych se chtěl někomu přizpůsobovat, ale sám jsem
si přál, aby neznělo lyricky,“ uvádí Paulie Garand v rozhovoru,
který zveřejnil na svých webových stránkách.

V Holešově vystoupí spolu s DJ Dumb Raw Sky, který se
věnuje mixáži elektro dance music a jak sám říká, do svých
setů rád komponuje český i zahraniční rap. „Rád začínám
downtempem a postupně se propracovávám v průběhu show
k progresivnímu a energickému staylu skrze přítomné posluchače a vnímání atmosféry,“ řekl. Na nádvoří holešovského
zámku se byl nedávno podívat a s nadšením organizátorům
koncertu řekl, že se už moc těší na atmosféru v tak krásném
a jedinečném prostředí.
Dana Podhajská

www.holesov.cz
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Oslavy v Centru pro seniory
Čtvrtek 16. května znamenal pro Centrum pro seniory den významných oslav. Od otevření tohoto zařízení totiž
uplynulo právě 40 let. Současně s oslavami probíhal i Den
otevřených dveří, během něhož měli návštěvníci možnost
projít a prohlédnout si prostory a pokoje, připraveny byly
rovněž koutky se zdravotními a kompenzačními pomůckami
a pomůckami terapeutickými, ukázky kognitivních tréninků,
vybavení pro sportovní vyžití uživatelů a mnohé jiné.
Samotné oslavy započaly v dopoledních hodinách,
kdy shromážděné hosty, klienty a zaměstnance domova
přivítala p. ředitelka Ing. J. Šťastná, která zhodnotila uplynulé období a nastínila plány do budoucna.
Přítomné pozdravil i pan starosta Mgr. Seifert, poděkoval vedení domova za vzornou péči o naše seniory
a popřál všem mnoho úspěchů.
Dojemné okamžiky nastaly při oceňování a poděkování dlouholetým zaměstnancům a klientům.
O radostnou atmosféru se postarala skvělá cimbálová
muzika Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, která hrála
jednu krásnou písničku za druhou a to až do pozdních
odpoledních hodin. Zazpívali si snad všichni a na taneček

došlo také, jak už to zde při podobných příležitostech bývá
zvykem.
Pro návštěvníky byly dále připraveny nástěnky s dobovými fotografiemi, dokumentujícími tehdejší prostory domova,
osazování parku, apod. Retrospektivní fotky byly pro srovnání
doplněny současnými - zvlášť zajímavé bylo sledovat, jak
trávili svůj volný čas obyvatelé dříve a jak jej vyplňují dnes...
K nahlédnutí byly také staré a nynější kroniky,
k dispozici pak počítač s foto prezentací, jež byla průřezem
a ukázkou akcí a veškerých aktivit, uskutečněných v CpS
v posledních letech. I o tento doplňující program byl velký
zájem, zejména pak u bývalých zaměstnanců.
Jako památku na tento významný den dostali všichni
senioři a pozvaní hosté malý dáreček z místního keramického kroužku. K úspěšnému průběhu oslav jistě přispělo
i chutné občerstvení, oko návštěvníka se zase potěšilo při
pohledu na krásně vyzdobené prostory – květinová aranžmá zkrášlovala snad každý kout.
Nezbývá než popřát Centru pro seniory hodně úspěchů a sil do dalších let!
oddělení TERAPIE

Přátelé,
tak nám uplynula 40 letá éra, kdy byl otevřen
náš Domov důchodců, dnes Centrum pro seniory
(i když to první zní lépe).
Oslav se zúčastnila většina klientů i zaměstnanců našeho zařízení. Paní ředitelka, která oslavy
zahájila, stručně shrnula uplynulé období, řekla,
co se podařilo a co „Domov“ ještě čeká, a je toho
víc než dost.
Význam našich oslav podtrhla i delegace z městského úřadu vedená starostou města
p. Seifertem, který ocenil práci vedení ústavu
i jeho zaměstnanců. Nedílnou součástí bylo i ocenění našich pracovníků, kteří si to určitě zasloužili
a vzpomínka na ty, kteří odešli do důchodu nebo
i z jiných důvodů.
Ale jakého nesmírného úsilí stály tyto oslavy vedení domova i ostatních našich pracovníků!
Nebyla to jen výzdoba hlavního sálu a s ním i občerstvení, ale i ostatních prostor ústavu, výstava
fotografií a prací našich klientů, až se člověk diví,
kde naše pracovnice z terapie, ale i jednotlivých
oddělení chodí pro inspiraci a lásku ke své práci.
Naše děvčata se zkrášlila a byla jedna hezčí
než druhá, takže bylo na co se dívat. Za to všechno
můj upřímný DÍK.
Do dalšího období přeju, aby se kolotoč, který
se kolem nás točí, nezastavil, alespoň tak jako dosud, abychom se zde cítili dobře, bezpečně a mile,
a aby nám zařízení připomínalo, alespoň vzdáleně,
náš minulý domov.
Květen 2019
Lubomír Kojetský, uživatel CpS

Gymnázium L. Jaroše Holešov a „Příběhy našich sousedů“
Žáci tercie a kvarty z našeho gymnázia se zúčastnili
vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“ neziskové
organizace Post Bellum, v jehož rámci se na několik měsíců stali rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.
Na základě osobního setkání zpracovali dva pětičlenné
týmy, pod vedením pedagoga Mgr. Víta Janalíka, osudy
dvou pamětnic významných událostí 20. století z jejich okolí. Výsledky své práce pak veřejně představili na slavnostní
závěrečné prezentaci 6. 6. 2019 v Bystřici pod Hostýnem.
Samotný průběh projektu započal již v lednu, kdy
týmy postupně vytvořily nahrávky s pamětnicemi, poté
jejich životopisy, scénáře k rozhlasové reportáži/videoreportáži a nakonec závěrečné prezentace. Výsledky usilovné práce obou týmu si můžete prohlédnout na následující
adrese:
www.pribehynasichsousedu.cz/podhostynsko-a-holesov/podhostynsko-a-holesov-2018-2019/vlckova-bozena/
www.pribehynasichsousedu.cz/podhostynsko-a-holesov/podhostynsko-a-holesov-2018-2019/zakopalova-dagmar/
A teď krátké představení pamětnic:
Paní Božena Vlčková (3. 7. 1958)prožila dětství
v obci Bílá Voda. Život celé „politicky nevyhovující“ rodiny

však komplikovaly špatné životní podmínky zapříčiněné
normalizací, časté nucené změny zaměstnání jejího otce
a opakované kontroly StB. Po věznění a tragické smrti
rodičů byli všichni sourozenci rozděleni do pěstounských
rodin, a to takovým způsobem, aby se nemohli stýkat.
Paní Dagmar Zakopalová (25. 10. 1932) prožila za
svůj život spoustu zajímavých okamžiků. Živě si pamatuje
na začátek druhé světové války z pohledu dítěte, dále pak
na přituhující období nástupu komunistického režimu,
i na komplikace s přijetím na vysokou školu kvůli jejímu
odlišnému světonázoru. Jako pedagožka pak musela působit ve funkci tlumočnice a překládat veřejné projevy,
setkání se Sověty během okupace v roce 1968, a dokonce
i ve Vlaku družby. Životní příběh paní Dagmar Zakopalové
zaujal rovněž Paměť národa a Český rozhlas Vltava, kteří
její vzpomínky plánují zpracovat ve větším měřítku.
Pro všechny zapojené se jednalo o obohacující zážitek, zkušenost a hlavně radost ze vzájemné spolupráce
mezi podobně zapálenými lidmi. Při tvorbě všech dokumentů jsme si uvědomili, jak jsou naše každodenní problémy malicherné v porovnání s tím, čím si musely projít
zmíněné pamětnice.
Za veškerou podporu bychom tímto chtěli poděkovat:
Mgr. Rudolfovi Seifertovi – starosta města Holešov,

PaedDr. Zdeňku Janalíkovi – ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov,
Mgr. Miriam Kuczmanové – statutární zástupce ředitele školy Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov,
všem rodinným příslušníkům,
a v neposlední řadě dvěma pamětnicím, Boženě Vlčkové a Dagmar Zakopalové, bez kterých by tato aktivita
nemohla nikdy vzniknout.
Závěrem tohoto článku bychom rádi předali poselství
našich pamětnic, protože „historie je učitelkou života“
a jsme přesvědčeni o tom, že je nutné je šířit dál:
„… Příběh naší rodiny, kterou zničil režim, pro nás
navždy zůstane polozahalen tajemstvími, protože to byla
temná doba, ve které se lež tvářila jako pravda a pravda jako lež. Byli jsme malé děti, kterým ze všeho nejvíc
chyběli milující rodiče a zázemí kompletní rodiny. Věřte,
že v tomhle spočívá skutečné bohatství.“ – Božena Vlčková
„Není na světě bohatství ničím! Můžete mít peníze,
vily, statky, zájezdy… bůhví kde. To je všechno nic – pomíjející. Važte si především toho, že máte svobodu. To je to
největší bohatství! A to chraňte a opečovávejte jako oko
v hlavě.“ – Dagmar Zakopalová
Mgr. Vít Janalík,
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
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GALA večer s Františkem Xaverem Richterem
V pátek 10. května uspořádal spolek Musica Holešov koncert, který bezesporu znamenal absolutní vrchol
letošní koncertní sezony v Holešově. Touto akcí začaly
letošní Dny města Holešova a rovněž pokračovaly velké
oslavy richterovských výročí – 310 let od narození a 230
let od úmrtí tohoto velkého Holešováka. Město Holešov
si F. X. Richtera připomíná celý letošní rok. K těmto skvělým počinům patřila přednáška muzikoložky Jany Spáčilové o Richterově životě a díle, spojená s ukázkami jeho
děl a vydání a křest knihy Kateřiny Juráškové a opět Jany
Spáčilové o italské opeře na holešovském zámku v době
Františka Antonína Rottala, což byla doba mládí F.X.R.
Zatímco ve dvacátém století snad jediným edičním
počinem díla F. X. Richtera bylo skvělé provedení Richterových Triových sonát Ars redivivou Milana Munclingera
a jejich vydání Supraphonem v roce 1980, v posledních
letech dochází přímo ke smršti provádění Richterových
děl. Hlavní zásluhu na tom má dirigent Roman Válek,
který se mimo řadu jiných aktivit soustředí se svým
Czech Ensemble Baroque Orchestra a pěveckým sborem,
vedeným jeho manželkou, Terezou Válkovou, právě na
postupné nastudovávání a provádění Richterových děl.
Díky tomu se tak může veřejnost v celé Evropě po dvou
stech letech opět seznamovat s tvorbou tohoto opravdu
světového barokního skladatele.
A tak se v rámci jarní řady festivalu Musica Holešov
uskutečnil velký koncert RICHTER GALA, který přinesl velkolepé nastudování dvou oratorií – Miserere f moll (dle
Žalmu 51) a Super flumina Babylonis (dle Žalmu 137)

a ve světové premiéře Koncertu pro cembalo a orchestr
G dur. Koncert byl rovněž součástí cyklu Bacha na Mozarta ve Zlínském kraji, ve kterém uvádějí jednotlivá čísla
herci Městského divadla ve Zlíně (Radovan Král a Pavel
Vacek), představující velikány světové hudby – běžně
to bývá W. A. Mozart a J S. Bach, tentokrát Mozartovi
sekundoval právě F. X. Richter osobně. Pěveckých partů
se kromě členů pěveckého sboru skvěle zhostili sólisté sopranistky Pavla Radostová a Markéta Böhmová, altisté
Kamila Mazalová a Piotr Olech, tenorista Jakub Kubín
a basista Jiří Miroslav Procházka. Na skvělém zážitku
měla velký podíl špičková cembalistka, pedagožka
a hudební vědkyně, profesorka Barbara Maria Willi, která
Richterův koncert G dur zrekonstruovala a samozřejmě
zcela bravurně a virtuozně provedla.
Holešovské publikum už je na opravdu světově
špičkovou úroveň Válkova Czech Ensemble Baroque Orchestra a jeho pěveckého sboru zvyklé – vždyť Holešov
se stává jeho jakýmsi druhým domovským působištěm,
konají se u nás velkorysé kurzy Letní školy barokní hudby,
ve kterých se velká část Válkova orchestru angažuje, Roman Válek připravuje zřízení Muzea barokní hudby, které
by bylo i určitou základnou barokního hudebního bádání
v České republice, právě ve druhém poschodí holešovského zámku, Czech Ensemble Baroque Orchestra předsta-

vuje většinu svých nastudování v Holešově. Richterovský
GALA večer se ale tomuto špičkovému tělesu mimořádně
povedl.
Ostatně každý referát o provedení hudebního díla by
měl obsahovat i nějakou kritickou poznámku – ale tentokrát opravdu není co vytknout. Snad jen pro příště zvážit
zkrácení koncertu – více než tříhodinové představení
(včetně přestávky) bylo zejména pro starší posluchače
už dost fyzicky náročné, i když barokní obecenstvo bylo
zvyklé i na podstatně delší.
Jistě se můžeme těšit na další koncerty skvělého
Czech Ensemble Baroque Orchestra, pěveckého sboru
a sólistů pod hvězdným vedením Romana Válka. Úžasné
by bylo, kdyby Roman Válek nastudoval kromě richterovských děl také zpěvohru La Contadina od Johanna Adolfa Hasseho – hudební vědkyně Jana Spáčilová objevila
v letošním roce partituru této zpěvohry u soukromého
sběratele v Berlíně – a jedná se zatím o jedinou partituru
díla, které bylo provedeno na holešovském zámku v době
Františka Antonína hraběte z Rottalu (libret se zachovalo
několik). Pokud by se podařilo provést La Contadinu včetně barokního scénického nastudování a uvést na zámku
v Holešově, tedy na místě, kde byla skoro před tři sta lety
provedena, byl by to další úžasný počin.
Karel Bartošek

Koncert pro Holešov: věnovali jste nám 8 967 Kč na provoz zámeckých hodin
Necelých devět tisíc korun z dobrovolného vstupného
vybralo 1. června Městské kulturní středisko Holešov na
swingovém Koncertě pro Holešov. Peníze podpoří chod zámeckých hodin. Dalších dvacet pět tisíc korun dostalo město
o Petra Zachary na provoz zámecké kašny. Rodák žijící už desítky let v Kanadě peníze věnuje již čtvrtým rokem. Je také autorem myšlenky pravidelných benefičních koncertů na nádvoří.
Koncert podpořil také Big Band Josefa Hájka, který
vystoupil zdarma spolu se sólisty Petrou Kuciánovou, Petrou Foltýnovou, Josefem Vaverkou a Martinem Hejníkem.
Spolu s Kateřinou Juráškovou ovšem doprovodil také žákyně pěveckého oddělení ZUŠ Holešov. Během dopoledne
vystoupily také dětí z tanečních kroužků SVČ Tymy Holešov.
Dana Podhajská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Monika Chromcová – Podhr. Lhota
Zdenek Novotný – Kroměříž
Lucie Jančí – Zlín
Radim Březina – Holešov, č. Žopy
Júlia Hrinková – SR
Ondřej Mikeška – Chvalčov
Dominika Polišenská – Chropyně
Zdeněk Kašík – Chropyně
Jana Hlachová – Holešov
Tomáš Doležal – Holešov

Marta Žáková – Holešov, Dobrotice
Jiří Ondroušek – Holešov, Dobrotice
Lucie Procházková – Zlín
Oldřich Lahola – Zlín
Soňa Skřivánková – Kostelec u Hol.
Martin Bozděch – Kostelec u Hol.
Nikola Dorňáková – Fryšták
Ondřej Pátík – Žalkovice
Hana Fládrová – Chlumčany
Jaroslav Braun – Bedihošť
Karolína Žáčková – Zlín
Michal Hrubý – Lechotice

Petra Budínová – Zlín
Jan Brňák – Zlín

Alena Králová – Lutonina
Michal Novák – Lechotice

Iva Růžičková – Bystřice pod Hostýnem
Štěpán Vyoral – Bystřice pod Hostýnem

Petra Prokopová – Rymice
Martin Polášek – Rymice

CASTELLUM HOLEŠOV
zve na zájezd do Trenčína
a Uherského Brodu
V sobotu dne 14. září 2019 pořádáme již jedenáctý výlet za památkami naší
vlasti. Cílem naší cesty bude Uherský Brod (Muzeum J. A. Komenského) a tentokrát i památky za hranicemi naší země, konkrétně Trenčín na Slovensku.
Pro zájemce o tento zájezd je připravena přihláška, která je k dispozici
v Městské knihovně Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17. Prosíme o přihlášení se na
zájezd a složení částky ve výši 300,- Kč v Městské knihovně Holešov v termínu
do 15. července 2019!
Odjezd bude v sobotu 14. září 2019 v 7.30 hodin ráno z autobusového nádraží v Holešově, návrat týž den do 18. hodiny.
Cena za zájezd ve výši 300,- Kč zahrnuje cenu za přepravu autobusem.
Stravování a vstupné do památkových objektů není do ceny zájezdu zahrnuto, každý účastník zájezdu si ponese tyto náklady ze svého. Měnou na Slovensku
je euro, vstupné do památkových objektů se bude hradit v této měně, proto prosíme o zajištění si nezbytné hotovosti v eurech.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo cestovní pas případně
i průkaz ZTP.
Na viděnou se zájemci o tento zájezd se těší členové předsednictva společnosti Castellum Holešov.

Poděkování za pomoc- sbírání
víček pro nemocného Tobiáška
Poděkování patří Základní škole v Martinicích , Mateřské škole v Martinicích,
1. Základní škole v Holešově a 3. Základní škole v Holešově. Děkuji vedení škol,
které umožnilo a zapojilo se do pomoci nemocnému chlapečkovi.
Také ostatním lidem kteří nosí víčka na podporu léčby Tobiáška.
Renata Lišková a Ladislav Fryš

ÚMRTÍ
Vlasta Kolajová – Holešov
Rostislav Hošťálek – Holešov
Miluše Gogelová – Holešov
Vlasta Bubeníčková – Holešov
Zdeněk Bártek – Holešov
Rudolf Nedbal – Holešov, č. Tučapy
Eva Kubišová – Holešov
Radek Chlopáň – Holešov
Vlasta Táborská – Holešov
Marie Kubíková – Holešov, č. Količín

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. 573 521 355

105. výročí založení KČT Holešov
Klub českých turistů v Holešově připravuje dne 14. září 2019 oslavy 105.
výročí založení KČT v Holešově a 50. ročník Holešovské 50ky rusavskými kotáry
na kole i pěšky.
Pěšky 12, 15, 25, 35 a 50 km a na kole 25 km a 50 km.
V cíli obdrží každý účastník tradiční voňavou perníkovou medaili s bohatým
občerstvením.
K účasti na oslavách a na pochodu zvou turisté občany z Holešova a příznivce
z celé ČR.

Hledáme brigádníky - studenty
k přípravě a organizaci koncertů a akcí.
Termíny:
29. 7. 2019 (pondělí)
1. - 11. 8. (čtvrtek - neděle) - jen určité dny a hodiny podle potřeby (potřebujeme
alespoň 1 osobu s řidič. oprávněním "B".)
Informace a přihlášky: Jana Slovenčíková - email: slovencikova@mks-holesov.cz

Poděkování
Město Holešov podpořilo Charitu Holešov
Charita Holešov tímto děkuje vedení města Holešova za poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu energií v roce 2019 ve výši 150 000 Kč.
Děkujeme. Charita Holešov

Poděkování za účast na sbírce
Holešov ČR - Gajary SK 20. 4. 2019 - v tento den jsme odvezli pro Slovenskou
alianci ochránců zvířat materiální pomoc, kterou se nám, ve zverimexu v Holešově, podařilo jen a jen díky vám nasbírat
Děkuji vám všem, kteří víte, že to všechno děláme pro týraná a opuštěná zvířata
a ze všech sil nám pomáháte a materiálně přispíváte. Ono sobotní ráno začalo v Holešově nakládkou. Za to děkuji Josimu, který se procvičil v „Tetrisu", aby se nám to do
dodávky všechno vlezlo. Děkuji kolegyni Alči, která v kteroukoliv denní či noční hodinu
jde a pomůže. Děkuji manželovi Radkovi za odvoz a zasponzorovani auta i nafty. Děkuji
Haničce, Andrejce a Evě za vřelé přijetí a za srdce, která nechávají u potřebných němých
tváří. Jsou v mém životě chvilky, krátké chvilky, kdy potkám někoho, kdo mne ubezpečí
v tom, že v tom boji za dobro a čest jdu po správné cestě. A to se stalo.
S pokorou a úctou Zdeňka Doleželová
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Literární soutěž žáků základních škol Holešovska
Ve 2. Základní škole Holešov, která pořádala v rámci
projektu MAP II (Místní akční plán) literární soutěž pro
žáky základních škol Holešovska, byly v pondělí 3. 6. předány ceny vítězům... vlastně vítězkám, protože ve všech
kategoriích se na prvních třech místech umístily dívky.
Do soutěže se přihlásilo 28 žáků z pěti škol 1. ZŠ Holešov,
2. ZŠ Holešov, 3. ZŠ Holešov, MŠ a ZŠ Rymice, ZŠ Kostelec
u Holešova. Žáci měli na výběr ze dvou témat - Všední
den, který se stal nevšedním a Kdyby věci kolem nás
uměly mluvit. Mohli psát formou povídky, pohádky, vypravování či úvahy.

2. místo: Veronika Darmovzalová 3. ZŠ Holešov, práce
Vzpoura
3. místo: Tereza Dědičíková, 2. ZŠ Holešov, práce Čas narozenin
Umístění ve III. třetí kategorii (8. – 9. ročník)
1. místo: Marie Pifková, 2. ZŠ Holešov, práce Stinná stránka Londýna
2. místo: Adéla Chudárková, 3. ZŠ Holešov, práce Jabloň
3. místo: Michaela Jurčáková, 2. ZŠ Holešov, práce Realita
normy

Mladé spisovatelky, se kromě veselých vyprávění
zamýšlely i nad hlubokými tématy jako je válka nebo
ztráta domova. Většina dětí v současnosti často inklinuje
k počítačům a mobilům více než ke knihám. Proto jsme
velmi rádi, že se nám daří vést žáky zpátky k literatuře
a mluvenému projevu, ke zdokonalování v jazykových
a vyjadřovacích schopnostech.
Přejeme všem účastníkům soutěže, aby dál pokračovali ve svých literárních počinech a srdečně jim blahopřejeme k úspěchu.
h. m.

Umístění v I. kategorii (4. – 5. ročník)
1. místo: Natálie Marková, 1. ZŠ Holešov, práce Moudrá
myška Mína
2. místo Anna Sontagová, 2. ZŠ Holešov, práce Moji neobvyklí kamarádi
3. místo Karolína Machýčková, MŠ a ZŠ Rymice, práce Byl
to opravdu jen sen?
Umístění ve II. kategorii (6. – 7. ročník)
1. místo: Adéla Olejníková, 3. ZŠ Holešov, práce Neobyčejné příběhy věcí obyčejných

Vítězná dílka našich malých velkých spisovatelů si můžete postupně přečíst v číslech Holešovska… takže… pohodlně se posaďte… začínáme Moudrou myškou Mínou
od Natálky Markové. Její práce…
Kdyby věci kolem nás uměly mluvit
Moudrá myška Mína
Kdysi dávno, ale i nedávno, žila na půdě jedna myška. Jmenovala se Mína. Jednou šla za jedním z nejmocnějších kouzelníků v té době.
Zaklepala, vešla a pozdravila. Kouzelník ji také pozdravil a ptal se jí, co potřebuje. Myška odpověděla, že
by chtěla být krásná, ale ne pyšná princezna, zdůraznila.
Kouzelník jejímu přání vyhověl a řekl jen: „ABRAKA DABRA!" A byla tu krásná, ale ne pyšná princezna. Taková
myší princezna to byla. Rozloučila se s kouzelníkem a šla.

Jak odcházela, v hlavě jí proběhlo, že je princezna
a musí si vzít toho nejmocnějšího vládce. Tak vyšla na
kopec a zvolala: „Slunko, Slunko jsi nejmocnější?" Slunce
odpovědělo, že když ho zakryje mrak, tak je bezmocné.
Myší princezna poděkuje a běží na druhý kopec a volá na
mrak: „Mraku, Mraku jsi nejmocnější?" Mrak odpovídá,
že když ho odfoukne vítr, tak je bezmocný. Myší princezna poděkuje a běží na poslední kopec, který vidí, a volá
na vítr: „Větře, Větře jsi nejmocnější?" Vítr odpoví, že se
snaží co nejvíce, ale ne a ne ten kopec odfouknout. Myší
princezna poděkuje a běží z kopce dolů a volá na kopec:

Jazyková animace
v německém jazyce

Oslava Dne dětí ve školní družině

V pátek 31. 5. do II. základní školy zavítala jazyková
animátorka, která si připravila pro žáky 6. až 9. ročníku
jazykovou animaci. Tato metoda zábavným způsobem
přibližuje základy cizího jazyka nebo prohlubuje již získané znalosti.

Oslava Dne dětí se nesla v duchu záchrany světa
před zlým Skeletonem a jeho armádou skřetů. Děti plněním různých úkolů získaly zaklínadlo, které Skeletona

„Kopci, Kopci jsi nejmocnější?" Kopec odpoví, že by byl,
kdyby si do něj myšák neudělal díru.
Myší princezna běží hned ke kouzelníkovi a říká mu:
„Kouzelníku, proměňte mne zpátky!“ Kouzelník řekne
jen: „ABRAKA DABRA fuč!"
A byla tu zpátky malá myška. Myška poděkuje
a běží ke kopci, kde bydlí Myšák. Zaklepe, Myšák otevře
a řekne: „Pojďte dál, ten vítr je dnes krutý." Najednou se
spolu sblíží. Za pár týdnů byla svatba a žili spolu šťastně
až do smrti.
Natálie Marková, 9 let

i skřety navždy sprovodilo ze světa. Odměnou za jejich
odhodlání a statečnost byla kouzelná skříňka s pokladem.

Cílem je přiblížit žákům hravou formou jazyk
i kulturu sousední země. Německý jazyk je na naší škole
zařazen do výuky od 7. ročníku. Do programu se zapojili i žáci 6. A. Pomocí animace se seznámili s němčinou
a mohou se tak více těšit na nový předmět, který bude
v jejich rozvrhu od září dalšího školního roku. Žáci 7. až
9. ročníku si různými aktivitami a komunikací zopakovali
i prohloubili své znalosti německého jazyka. Česko-německé jazykové animace pořádá organizace Tandem.
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3. Základní škola oslavila 45. narozeniny
Nejmladší holešovská základní škola oslavila v těchto dnech 45. narozeniny. 30. srpna 1974 se slavnostně
otevřely brány školy, která byla v Holešově postavena
pro potřeby nově vznikajícího sídliště. V ulici Družby vyrostla moderní škola se třemi pavilony, školní jídelnou,
tělocvičnou a vlastním plaveckým bazénem.
Celotýdenní bohatý program zahájila v pondělí
13. května vernisáž výstavy výtvarných prací žáků. Během slavnostního odpoledne, které svými hudebními
a recitačními vstupy obohatili vybraní žáci, bylo za přínosnou a obětavou práci oceněno 11 bývalých i současných vedoucích pracovníků školy. Z rukou starosty města
Rudolfa Seiferta si ocenění převzali Jarmila Dvořáková,
Karel Košárek in memoriam, Alena Grygerová, Jitka
Heryánová, Ivo Junášek, Gabriela Kovářová, Kateřina
Nedbalová, Marie Pallová, Jan Kejval in memoriam, Richard Klein in memoriam a Lenka Krčová. Za přítomnosti významných hostů a zaměstnanců školy byl během
vernisáže představen sborník výtvarných prací s názvem
„Galerie nejen na kolíčku“ a poděkování si převzaly učitelky výtvarné výchovy Lenka Antonovová, Jana Sovadníková, Simona Zdráhalová a paní vychovatelka Iveta
Dvořáková. Hostům byl představen také krátký film ze
života 3. Základní školy, který k 45. výročí natočila paní
učitelka Alena Maťová.
V úterý pokračoval program divadelním představením pohádky Perníková chaloupka aneb Jak to bylo

s Karkulkou. Paní učitelky Ivona Vávrová, Kateřina Jarkovská a paní vychovatelka Jana Budišová připravily
se svými malými herci a tanečníky ve školní tělocvičně
téměř hodinové představení plné vtipu, hudby, tance
a skvělých hereckých výkonů. Obecenstvo ocenilo
všechny výkony dlouhým potleskem a při odchodu každý mohl ochutnat pravý medový perníček z Perníkové
chaloupky.
Středa se nesla ve znamení zpěvu, který školní
aulu rozeznívá od roku 2002. Dětský pěvecký sbor Plamínek si připravil opravdu sváteční koncert, při kterém
se představil v neskutečném počtu osmdesáti zpěváků.
Sbormistryně Gabriela Kovářová, Veronika Svobodová
a Lenka Hýžová nejprve uvedly zpěváčky současného
Plamínku a v druhé části koncertu Plamínek tvořený žáky
2. stupně. Zazněly písně z let předchozích, ale také úplné novinky. Největší úspěch pak měly filmové melodie
z českých i zahraničních filmů a společný zpěv obou sborů.
Čtvrtek patřil setkání vedení školy s bývalými zaměstnanci. Také pro ně byl připraven krásný kulturní
program, který opět zajišťovali vybraní žáci s recitačními
a hudebními vstupy. Ve spolupráci se ZUŠ Holešov připravily jednotlivá vystoupení paní učitelky Lenka Hýžová a Gabriela Nováková. Po zhlédnutí krátkého filmu ze
života školy si naši zkušenější kolegové rádi prošli známé prostory a potom už následovala volná zábava plná
vzpomínek a uvolněného povídání.

Přiblížil se pátek – Den otevřených dveří. Během
dopoledne mohli jednotlivé vyučovací hodiny navštívit
rodinní příslušníci našich žáků, při odpolední prohlídce
školy jsme uvítali širokou veřejnost. Školu si tak mohl
prohlédnout opravdu každý.
Poslední sváteční den – sobota – byl věnován zahraničním delegacím partnerských měst ze Slovenska,
Polska a Chorvatska. Sluncem zalitá aula přivítala v dopoledních hodinách vzácnou návštěvu v čele s vedením
města. Při prohlídce školních prostor jsme odpovídali na
množství dotazů, které se týkaly nejen školy, ale také
systému školství v České republice. Návštěva obdivovala
krásnou výzdobu, čistotu, školní hřiště, plavecký bazén
i venkovní areál, zajímala se o počty žáků, učitelů,
množství vyučovacích hodin a mnoho dalších praktických informací. Před odjezdem jsme naše hosty pozvali
na oběd do školní jídelny. Paní kuchařky s vedoucí školní
jídelny paní Stanislavou Gajdošovou připravily výborný
oběd a kávu s dezertem.
Všem zaměstnancům a žákům školy se podařilo
návštěvníkům připravit bohatý a pestrý program, prostřednictvím kterého mohli nahlédnout do života naší
školy. Hosté odcházeli ze školy s úsměvem, spokojeni
a vyjadřovali obdiv nad tím, jak je naše škola barevná,
upravená a co všechno naše děti umí. Vedení školy ještě
jednou touto cestou děkuje všem, kteří se na přípravě
a realizaci celotýdenních oslav podíleli.

Jazykový a poznávací pobyt žáků 3. ZŠ Holešov v Anglii
Na celý týden se musela čtyřicítka žáků 3. ZŠ v Holešově rozloučit se svými rodinami. 27. května odjeli a další
den po cestě autobusem i trajektem přes kanál La Manche se dopravili do vytouženého Londýna. Téměř týden
bydleli u anglických rodin a navštěvovali jazykový kurz,
který všichni úspěšně zakončili získáním certifikátu. Ve
volném čase navštěvovali londýnské památky. Nejvíce se
jim líbila návštěva královského Windsoru, podívali se do
Oxfordu i do přírodovědného muzea. Nevynechali ani muzeum voskových figurín a slavné londýnské metro. Některým se ani nechtělo domů, klidně by si pobyt prodloužili
i na tři týdny. Jen mít aspoň 300 liber navíc... O žáky se
v Anglii staraly paní účitelky z 3. ZŠ Holešov - P. Stárková, V. Cholastová, J. Pavelcová a I. Karásková, kterým
patří velké poděkování za zdárný průběh celého pobytu
a šťastný návrat domů.
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2. Základní škola Holešov
od září otevírá dvě první třídy. V jedné ze tříd budeprobíhat rozšířená výuka matematiky, logiky, osobnostního rozvoje a angličtiny. Nejedná se o žádný ze směrů alternativního vzdělávání, klasická výuka bude v matematice
obohacena o léty osvědčenou, pro děti zábavnou, metodu
Hejného. Hlavní přínos spočívá v tříhodinové výuce anglického jazyka hned od prvního ročníku, podpoře samostatného přemýšlení a logického uvažování, porozumění
vlastní osobnosti i umění naslouchat a vycházet s ostatními dětmi. Aktivní a zvídaví žáci tak budou rozvíjeni už
v počátku školní docházky více „do hloubky“. Také vzhledem k nižšímu počtu dětí ve třídě můžeme lépe podnítit
jejich vlohy a talent.
V některých předmětech budou naopak žáci ve výucespolupracovat se souběžnou první třídou. Nabízíme tak

možnost i nadanějším dětem, aby se učili podle svých nejlepších možností a schopností. Rodiče nemusí mít obavy
z delšího vyučovacího dne - skladba vyučovacích hodin,
samotná výuka, přístup vyučujících, vhodně zvolené
relaxační vstupy - to vše bude sestaveno tak, aby se dítě
v prvním ročníku bez problémů zadaptovalo.
Výuka bude zajištěna osvědčenými a osobnostně
kvalitními pedagogy, protože víme, že na vaše děti musí
působit právě někdo takový.
Stále je možnost se do první třídy s rozšířenou výukou
v 2. ZŠ Holešov hlásit.
Přejeme všem pěkné prázdniny plné příjemných zážitků a v září se na Vás těšíme!!!
2. ZŠ Holešov

Soutěžní úspěchy žáků ZUŠ F. X. Richtera
Soutěže v uměleckém vzdělávání mají za cíl podporovat rozvoj nadaných žáků a vytvářet prostor pro porovnávání výsledků a výměnu zkušeností. Více než samotné
ocenění jsou pro žáky soutěže důležité jako vytyčený cíl,
ke kterému po čas vyučování a domácí přípravou směřují, což má značný vliv na úroveň vzdělávacího procesu.
V letošním školním roce absolvovali žáci holešovské zuš
celou řadu soutěží a soutěžních přehlídek, ze kterých si
odvezli (nejenom) vynikající výsledky.
Letošní školní rok patřil v soutěžích základních uměleckých škol komorním souborům ve hře na dechové nástroje a elektronickým klávesovým nástrojům. 2. místo
získalo trio zobcových fléten s kytarou (Nela Pazderová,
Matěj Obšivač a Štěpánka Špirková), 2. místo trio saxofonů (Stanislav Špirka, Thomas Macura, Kryštof Vaněk),
2. místo trio příčných fléten (Monika Krejčí, Ondřej Münster, Markéta Popelková) a 3. místo duo příčných fléten
(Kateřina Zrníková, Kateřina Juráňová). V okresním kole
soutěže elektronických klávesových nástrojů se umístili
Nikol Gregorová 3. místo, Anna Krajčová 3. místo a Markéta Nedbalová 3. místo.
Na prestižní soutěži PRAGuitaraClásica získala Kytaristka Nikola Dvorníková čestné uznání, která si zároveň

odvezla 3. místo z Česko-slovenské kytarové soutěže Fernanda Sora, vedle ní pak získaly čestné uznání kytaristky
Marie Dědičíková a Izabela Dvorníková. Nedávná soutěž
Hradecké guitarreando přinesla triu Veronika Pospíšilová, Kryštof Vaněk a Stanislav Špirka 2. místo, 2. místo
také obsadilo duo Monika Ponížilová a Nikola Dvorníková a čestné uznání trio Nela Pazderová, Matěj Obšivač
a Štěpánka Špirková.
Na prosincové mezinárodní taneční soutěži Naruby
Brno získala Karolína Nevřalová s Viktorií Urcovou 4. místo s choreografií Pat a Mat.
Výtvarný obor byl úspěšný na výtvarné soutěži
Putování s Cyrilem a Metodějem (1. místo Libuše Odstrčilová, 1. místo Adriana Dorotíková, 1. místo Laura
Kovaříková, 2. místo Vendula Gregorová, 2. místo Julie
Sklenářová, 2. místo Veronika Zycháčková), dále na XXI.
ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Bohúňova paleta (zlaté pásmo – Barbora Jarkovská, stříbrné pásmo
– Martin Kovář, Barbora Jarkovská, Ludmila Dědičová,
čestné uznání – Tomáš Zicháček), dále na mezinárodní
soutěži KRACAWEEK pořádané Ministerstvem kultury
Běloruské republiky (diplom II. stupně - Martin Kovář
a Zvláštní cena Běloruské státní akademie umění – Lud-

mila Dědičová) a na mezinárodní výtvarné soutěži Lidice
2019 (medaile za grafiku – Michaela Hanáková a Aneta
Macková, čestné uznání v malbě a kresbě Ondřej Odstrčilík a Eliška Trhlíková). Na této prestižní soutěži bylo
ZUŠ F.X. Richtera Holešov z 15 tis. prací ze 70 zemí světa
uděleno nejvyšší ocenění soutěže Cena poroty 2019 pro
Českou republiku. Výtvarný obor tak znovu prokázal, že
patří k nejlepším v republice!
Dařilo se také pěveckému oddělení ZUŠ. Jako první
zahájila dvoudenní soutěžní tažení na Prahu Barbora
Gajdošová a na celostátní Písňové soutěži Bohuslava
Martinů v říjnu 2018 postoupila do druhého kola a získala čestné uznání. Na začátku listopadu pěvecká třída
tradičně vystoupila v TYMY centru na Dětské Portě a Melodii. V této soutěži spíše populárních písní se umístilo 9
z 12 soutěžících a 5 z nich postoupilo do republikového
finále v Českých Budějovicích. Tam na začátku ledna
pak Sofie Červenková získala 2. místo. Hlavní podzimní
soutěží je pěvecká soutěž, kterou pořádá ZUŠ Žerotín
v Olomouci, soutěžilo 6 žaček ve 3 kategoriích a tři
byly oceněny. Sandra Marková čestné uznání, Barbora
Gajdošová 3. místo a Veronika Pospíšilová svou kategorii vyhrála. V dubnu pravidelně pořádá Konzervatoř
Ostrava mezinárodní soutěž „PRO BOHEMIA“. V oboru
sólový zpěv soutěžily tři dívky v 1. kategorii. Anna Jakubíčková získala 2. místo a Tereza Mirynská 3. místo.
Poprvé se pěvecká třída účastnila „Duškovy soutěže“
pořádané Mozartovskou obcí v Praze. Soutěž se konala
v krásném sále „Martinů“ na HAMU kde v interpretaci
díla W. A. Mozarta získala Barbora Gajdošová 3. místo
a v září má možnost koncertovat na pražské Bertramce.
Poslední pěvecká soutěž. „Pražský pěvec“ bude patřit
opět Barboře Gajdošové. Soutěž pořádá Dětská opera
Praha a koná se v Národním divadle. Jak jsme dopadli,
najdete na webových a facebookových stránkách ZUŠ.
Všem žákům patří ke skvělým výsledkům gratulace,
pedagogům poděkování za vynikající práci a stejně tak
všem rodičům za aktivní spolupráci v uměleckém vzdělávání svých dětí.
Mgr. Petr Jurášek, ArtD.
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Jak se vzdělávají špičky výtvarného oboru v Holešově
Manželé Jana a Karel Jakóbkovi společně s Mgr. Kateřinou Zelenkovou zasvětili svůj život malování a výtvarnému umění celkově. Všichni tři vyučují na Základní
umělecké škole F. X. Richtera v Holešově a na svém „kontě“ už mají několik desítek odchovaných špiček svého
oboru. Také díky tomu mohla letos vzniknout výstava
absolventů výtvarného oboru ZUŠ Holešov, která se stala
součástí oslav 70. výročí školy. Vystavují na ní absolventi,
kteří zůstali u výtvarné tvorby a nyní jsou uznávanými architekty, designéry, malíři, grafiky, fotografy, ilustrátory
nebo návrháři oděvů a obuvi.
Výstava už se blíží ke svému konci, návštěvníci
mají poslední možnost ji navštívit do neděle 23. 6.
Sešla se vám spousta kvalitních prací. Jak výstavu
hodnotíte z pozice organizátorů?
Na začátku letošního školního roku náš nový pan
ředitel Petr Jurášek svolal uměleckou radu, kde jsme řešili, jak se jednotlivá oddělení a obory budou prezentovat v průběhu roku na oslavách 70. výročí založení školy.
Po poradě výtvarného oboru nás napadlo, že by nebylo
od věci oslovit bývalé žáky, kteří po ZUŠce pokračovali
ve studiu na různých typech vysokých škol s výtvarným
zaměřením, nebo šli svou vlastní cestou a u kumštu
zůstali. Některé tato práce živí, jiní ji mají jako svého
koníčka. Začali jsme shánět kontakty a obvolávat případné zájemce, kteří by byli ochotní zapůjčit své práce
a podílet se tak na prezentaci naší školy. Nečekali jsme,
jak náročná, ale zároveň příjemná to bude práce. Spousta telefonátů a schůzek s lidmi, které jsme léta neviděli
a často jsme ani netušili, jakým směrem se jejich výtvarný vývoj posunul. Jejich mimořádný zájem nás velice
potěšil a jelikož jejich osudy je zavedly do různých koutů
naší vlasti a některé i za její hranice, museli zapojit své
rodinné příslušníky, kteří nám v průběhu dubna začali
práce dodávat jak fyzicky, tak v elektronické podobě.
Organizovat tak rozsáhlou akci a do poslední chvíle
netušit, jaké práce a v jakém množství se nám sejdou,
byl nesmírný adrenalin. Při rozbalování prvních děl nám
spad kámen ze srdce a začala se rýsovat velice zajímavá
výstava z různých odvětví výtvarné tvorby. Ohromný zájem veřejnosti na vernisáži byl pak pro nás tou největší
odměnou.
Jak se vám pracovalo s díly svých vlastních odchovanců? Poznávali jste stopy, které jste ve studentech zanechali, nebo u všech převládla spíše
jejich osobitost?
Originalita a osobitost při tvorbě je zásadní. Naším
cílem a přáním je nezanechat viditelné stopy v tvorbě
našich žáků, ale pěstovat v nich radost z tvorby, naučit
je experimentovat a rozšiřovat tzv. výtvarné myšlení

(schopnost rozvíjet témata, hledat jejich netradiční
možnosti vyjádření, objevovat a osvojovat si výtvarné
prostředky, kterými nejlépe vyjádří svou myšlenku).
Rozvoj abstraktního myšlení, které je u nejmenších dětí
samozřejmostí, ale s přibývajícím věkem se vytrácí, je pro
tvorbu velice důležitý.
Bylo vám již dříve jasné, že se budete ubírat
tímto směrem? Tedy vzdělávat a vyučovat další
generace umělců?
Moje žena Jana dostala možnost nastoupit na místní ZUŠ (dříve „Liduška“) jako zástup za mateřskou hned
po svém studiu začátkem 80. let a já jsem ji následoval
o něco později. Dříve jsem působil jako výtvarník v propagačním oddělení Třineckých železáren a následně
na stejné pozici ve Výzkumném ústavu obilnářském
v Kroměříži. Kateřina Zelenková, absolventka naší ZUŠ,
rozšířila naše řady v loňském roce a svou obětavostí
a nesmírným elánem se zapojila do rozjetého vlaku
a stala se neocenitelným pomocníkem při přípravě celé
výstavy. Abych se vrátil k Vaší otázce, u nás dvou to byla
šťastná náhoda, u Katky splněný sen z dětství.
Jistě máte své oblíbené techniky, v hodinách
ale musíte stihnout probrat průřez velkou škálou
technik. Vyhovuje vám tento model vzdělávání?
Asi před sedmi lety musely všechny Základní umělecké školy připravit své vlastní osnovy, každý vyučující
měl tak možnost zvolit si svou vlastní cestu, která je mu
blízká, a pomocí které chce naplňovat dané výstupy na
konci každého ročníku i při absolvování celého cyklu studia Výtvarné tvorby. Na naší škole jsme tak dali přednost
klasickým technikám – kresbě, malbě, grafice a prostorové tvorbě. V průběhu let jsme společně rozvíjeli různé

soutěžích a přehlídkách u nás i v zahraničí a je na našem
uvážení, které obešleme. Účast na mnoha soutěžích
obecně významně zasahuje do učebních plánů, proto
si vybíráme jen ty nejzajímavější. Nejprestižnější je pro
nás přehlídka VO ZUŠ České republiky, tato přehlídka je
výjimečná tím, že se nehodnotí pouze práce dětí, ale také
práce pedagoga na přípravě prezentovaného projektu.
V silné konkurenci všech ZUŠ na našem území jsme již
dvakrát získali nejvyšší cenu poroty a pravidelně jsme
oceňováni jak v krajských, tak i v republikových kolech.
S manželkou učíme již řadu let a za tu dobu bylo těch
úspěchů nepřeberné množství, zmíním se alespoň o letošním školním roce:
- XXI. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Bohúňová
paleta – Dolný Kubín (zlaté pásmo – Barbora Jarkovská, stříbrné pásmo – Martin Kovář, stříbrné pásmo
– Barbora Jarkovská, Ludmila Dědičová, čestné uznání
– Tomáš Zicháček, pamětní list škole)
- Česko-slovenská výtvarná soutěž Putování dějinami
s Cyrilem a Metodějem (první místo – Adriana Dorotíková, Laura Kovaříková, Libuše Odstrčilíková, druhé
místo – Julie Sklenářová, Vendula Gregorová, třetí
místo – Veronika Zycháčková)
- Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019
(v tomto ročníku mezinárodní porota hodnotila více
než patnáct tisíc prací dětí ze sedmdesáti zemí světa
a udělila tyto ceny:
- nejvyšší ocenění jednotlivcům (Michaela Hanáková
a Aneta Macková získaly medaili Lidická růže)
- čestné uznání jednotlivcům v kategorii kresba a malba
(Ondřej Odstrčilík a Eliška Trhlíková)
- medaile škole za kolekci grafiky

kombinované techniky, díky nimž jsme rozpoznatelní
mezi ostatními školami jak v našem kraji, tak i v republikovém kontextu na přehlídkách výtvarných oborů.
O vaše hodiny je obrovský zájem, to vás jistě
těší. Lze to brát tak, že je alespoň takzvaně z čeho
brát ty nejlepší pro profesionální dráhu umělců?
Své žáky si tak musíte vybírat?
Nové žáky si vybíráme při dubnových průzkumech
v MŠ a ZŠ před zápisem do naší školy. Pouze talent však nestačí, děti musí mít chuť a radost pracovat. Důležitým faktorem je i trpělivost a odhodlání, které žákům pomáhá absolvovat celý, někdy až třináctiletý, cyklus výtvarného vzdělání.
Za svou práci jste získali také mnohá ocenění,
můžeme zmínit alespoň ta nejdůležitější?
Každý rok obdržíme celou řadu nabídek k účasti na

- čestné uznání (Ondřej Bílek, Veronika Galatíková, Anna
Hodoušová, Ema Hodoušová, Eliška Kašpárková, Štěpánka
Kučerová, Karolína Pohančeníková, Julie Sklenářová, Markéta Straková, Sabina Zemanová a Karel Zicha)
- nejvyšší cena poroty 2019 pro Českou republiku za výraznou, výtvarně působivou a bohatou kolekci prací
- IX. ročník mezinárodní dětské soutěže „Krasavik“ pořádané Minskou státní uměleckou školou A. K. Glebova
a Ministerstvem kultury Běloruské republiky (diplom
druhého stupně v kategorii grafika – Martin Kovář,
zvláštní cena Běloruské státní akademie umění – Ludmila Dědičová, čestné uznání – Daniela Viznerová)
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších
úspěchů.
Hana Helsnerová
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Úspěchy holešovských gymnazistů v krajském kole Středoškolské
odborné činnosti (SOČ)
Dne 23. 4. 2019 se na gymnáziu v Uherském Brodě uskutečnilo krajské kolo 41. ročníku Středoškolské
odborné činnosti (SOČ), ve kterém poměřili své síly studenti středních škol z celého Zlínského kraje. Cílem soutěže je obhájit odbornou práci na předem zvolené téma
a čelit dotazům od poroty, která je složena ze středoškolských pedagogů. Naše gymnázium nejlépe reprezentovaly 2 studentky: Markéta Zelinková (septima) a Petra
Podolová (3. A):
• Markéta Zelinková obsadila 2. místo v oboru č.
4: Biologie s prací na téma: Zelená syntéza kvantových
teček pro astrobiotechnologické využití a aplikace, ve
které se zabývala problematikou růstu rostlin v prostředích s vyšší koncentrací těžkých kovů (přesněji na jiných
planetách). Hlavním cílem práce bylo navrhnout biotechnologický postup k vytvoření senzoru, který by byl
využitelný v astrobiologickém bádání.
• Petra Podolová obsadila 1. místo v oboru č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volné-

ho času s prací na téma: Vnímání homosexuality napříč
generacemi a postoupila do celostátního kola SOČ, které
se uskuteční 14. - 16. 6. 2019 na Mendelově gymnáziu
v Opavě. Ve své práci se věnuje vnímání homosexuality

z pohledu české společnosti. Z toho důvodu je součástí
práce výzkum, který zkoumá postoje a míru tolerance
k homosexualitě, a kterého se zúčastnilo úctyhodných
800 respondentů.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Vrcholem středoškolského studia jsou bezesporu maturitní zkoušky – zásadní zkouška v životě mladého člověka, kterou se pomyslně uzavírá dětství a otevírá nová cesta
k dospělému životu.
Holešovští gymnazisté jako v předchozích letech prokázali výborné znalosti ve státní části maturitní zkoušky –
v českém jazyce uspěli všichni naši maturanti ve všech částech této zkoušky (písemná práce neboli „sloh“, didaktický
test ze znalostí české gramatiky, práce s textem a také z dějin a teorie literatury, ústní zkouška zaměřená na přečtená
literární díla a rozbor neuměleckého textu). Stejně výborně
se dařilo našim studentům také v cizích jazycích – všichni
maturanti prošli zkouškou, která se skládá z poslechu, písemné práce – „eseje“, didaktického testu a z ústní zkoušky
jak v jazyce anglickém, tak také v jazyce ruském. V anglickém jazyce bylo ke zkoušce přihlášeno 45 žáků, z čehož 25
bylo hodnoceno ve všech částech zkoušky známkou výbornou, dalších 20 známkou chvalitebnou.
Ve školní části maturitních zkoušek maturovali úspěšně také studenti z jazyka francouzského a německého. Tradiční „strašák“ státních maturit – zkoušku z matematiky,
si na našem gymnáziu zvolilo 24 žáků. V obtížném testu

Absolventi 4. B s třídní učitelkou Mgr. Věrou Julíčkovou
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skončili s výsledkem nad 90 %, tedy výborným, 3 žáci, dalších 6 bylo chvalitebných s výsledkem nad 80 %. Zbývající
žáci se čestně drželi „lepší poloviny“ nad 50 % úspěšnosti
všech přihlášených žáků (jen jeden bojovník skončil v poli
poražených a zabojuje znovu v podzimním termínu.
Školní část maturitních zkoušek obsahuje tradiční
oborové zkoušky z přírodovědných a humanitních disciplín, které žáky připravují na studium univerzitních oborů
všech typů – od lékařů, farmaceutů, fyzioterapeutů, přes

právníky, chemiky, biochemiky, učitele všech aprobací,
až po inženýry technických, strojírenských či IT oborů.
S radostí můžeme konstatovat, že z 69 maturantů
16 studentů prospělo u maturitních zkoušek s vyznamenáním, z toho 6 se samými výbornými. Přejeme všem našim
absolventům úspěšné studium na vysokých školách a krásný, šťastný život.
PaedDr. Zdeněk Janalík, ředitel gymnázia

Maturitní třída 4. A

Maturitní třída oktáva s třídní učitelkou Mgr. Luďkou Vykoukalovou
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Dotace neziskovému sektoru byly slavnostně rozdány
Udělování symbolických šeků na
dotace pro neziskový sektor je již tradiční součástí Dnů města Holešova. Stejně
tak i letos město Holešov rozdávalo
dotace z Fondu kultury, sportu a vzdě-

lávání, které se dále dělí na Akci milion,
mimořádné finanční dotace, dotace na
mládežnická družstva v dlouhodobých
soutěžích a dotace na tělocvičny. Dotace
jsou poskytovány za účelem podpory

aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního
prostředí, a to pro aktivity v Holešově či
s Holešovem spojené. Příjemci dotace se
letos opět sešli ve velkém sále holešov-

ského zámku, aby slavnostně převzali
šeky z rukou starosty a místostarosty
města. Setkání bylo protkáno kulturními vystoupeními v podání žáků ZUŠ
F. X. Richtera Holešov.

Dny města představily novinku v podobě otevřeného úřadu
Poslední den městských oslav byl
zahájen mší svatou, která byla sloužena za město Holešov a všechna partnerská města. Celebroval ji pater Jerzy
Walczak a přítomna byla také čestná
stráž. Novinkou letošního roku pak byl

projekt otevřený úřad, kdy mohli zájemci nahlédnout do prostor městského
úřadu, pohovořit s některými úředníky
a představiteli města, poslechnout si
skvělý hudební doprovod a v neposlední
řadě si důkladně a v klidu prohlédnout

hejtmanský meč, který byl na základě upozornění historika prof. Tomáše
Knoze v roce 2017 vyhledán v depozitáři a v loňském roce po dlouhém odborném zkoumání poprvé představen
také veřejnosti. Vyčerpávající výklad

k meči podával odborník na slovo vzatý
Ing. Karel Bartošek. Den otevřených
dveří na úřadě využily desítky lidí, z čehož máme velkou radost. Třeba se tento
projekt stane novou tradicí.
text a foto: Hana Helsnerová

Malí velcí filharmocnici ohromili holešovské publikum
Dny města Holešova a festival MUSICA Holešov se mimořádně šťastně propojily ve velkolepém projektu „Malí velcí
filharmonici“. Jedná se o skvělou myšlenku, se kterou přišel Zlínský kraj spolu
se zlínskou Filharmonií. Scénář projektu
je relativně prostý, filharmonici si vzali
pod patronát vybrané malé hudebníky –
řada členů filharmonie se stala mentory
několika žáků ZUŠ a zapojili je jako své
kolegy do práce velkého filharmonického
orchestru. Vzniklo tak špičkové hudební
těleso, ve kterém hraje 60 žáků ze 23 ZUŠek z celého Zlínského kraje a společně s

nimi 27 členů FBM. Malé velké filharmoniky řídí dirigent a klavírista Jiří Kadavý.
Koncert Malých velkých filharmoniků měl dvě části. V první doprovodil
filharmonický orchestr mladé špičkové
sólisty. Zcela přeplněnému sálu se představil Matyáš Ondrášek, Klára Janíčková
a Jan Schulmeister, absolutní vítězové
řady celostátních soutěží. Ve druhé části
provedli Malí velcí filharmonici spolu
s velkým smíšeným sborem, sestaveným
opět ze žáků ZUŠ Zlínského kraje a kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského pod vedením Lenky Poláškové skvělou

Carminu Buranu Carla Orffa. Jako sólisté
vystoupili osmnáctiletá sopranistka Zuzana Hradilová a Roman Hoza. Výkon všech

vystupujících byl jistě pro všechny zcela
strhujícím velkým zážitkem.
text a foto: Karel Bartošek
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Sobotní program Dnů města byl lákavý
a rozmanitý
Hlavní den oslav nabídl pestrou
nabídku společenských aktivit. Zahájen
byl Sarkandrovskou poutí, která za tónů
živé hudby a v doprovodu krojovaných
vyrazila na sv. Hostýn. Náměstí Dr. E.
Beneše hostilo Májový jarmark, během
kterého se představily například děti

ze souboru Zrníčko nebo studenti ZUŠ
F. X. Richtera.
V rámci programu Dnů města proběhly také tradiční rybářské závody,
letos dokonce za pěkného počasí. Pokud
má totiž někdo smůlu na počasí, pak
to jsou většinou holešovští rybáři.

A konečně tím nejdůležitějším
bodem sobotního programu je vždy
slavnostní oceňování osobností města.

Letos se oceňování v mnoha případech
pojilo s výročími daných spolků, ať už
šlo o házenou, skaut nebo vzpírání.

První blok ocenění se týkal kultury, volnočasových aktivit a historicky
poprvé byla udělena cena také za čin
roku. V letošním roce dorazilo na MÚ
do této kategorie rekordních 21 nominačních formulářů. Vybrány byly
4 subjekty.

skaut, středisko Holešov, z. s., který má velmi dlouhou tradici, v letošním roce slaví již 100 let své existence.
Za rok 2018 zorganizovali jeho členové celkem čtyři akce pro veřejnost,
2 akce pro zlepšení životního prostředí,
2 tábory, celkem 29 tematických výprav a výletů a samozřejmě také bezpočet pravidelných schůzek různých
věkových kategorií.

V kategorii kolektiv města Holešova byl oceněn Junák – český

Dokonce i samotné udělování cen bylo
jubilejní 10. v řadě. Předávání ocenění,
které se tradičně skládá ze tří bloků, bylo

proloženo několika kulturními vstupy
v podání Zuzany Hradilové a Jana Schulmeistera.
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Za čin roku byl oceněn spolek Všetuláci sobě, kerý vznikl v září roku 2013
mimo jiné za účelem znovuvybudování
kapličky-zvonice ve Všetulích. Právě
v roce 2018 se podařilo kapličku dostavět, a tak 7. října po krojovaném průvodu a folklórním vystoupení ji požehnal
olomoucký arcibiskup monsiňor Jan
Graubner.

Osobností města Holešova v oblasti
kultury se stal pater Mgr. Jerzy Walczak, jenž ihned po svém příchodu do
Holešova v roli děkana a faráře v roce
2011 začal organizovat a iniciovat řadu
kulturních a společenských aktivit jako
například Dožínky Mikroregionu Holešovsko, Svatohubertský den nebo Noc
kostelů.

Osobností města v oblasti volnočasových aktivit se stala Eva Mikešová, která se ale bohužel nemohla dostavit. Paní Mikešková je spoluzakladatelka dětského folklorního
souboru Zrníčko, pro který také šila a vyšívala kroje. Působila jako ředitelka mateřské školy Dlažánky. Aktivně pracuje jako členka výboru holešovské organizace Českého zahrádkářského svazu. Ve svazu je zapisovatelkou a její krásné písmo je zachyceno na mnoha dokumentech.
V kategorii sportovní kolektiv města získalo
ocenění družstvo starších žaček TJ Holešov oddílu házené, které v listopadu
2018 hrálo kvalifikaci o postup do nejvyšší
soutěže starších žaček České republiky. Na
kvalifikačním turnaji ve Strakonicích obsadilo druhé místo, a tím si zajistilo postup.
Dokázalo porazit např. družstva Kovofiniš
Ledeč nad Sázavou či Sokol Kobylisy II.

Družstvo starších žaček
Michaela Krajčová
Andrea Pospíšilová
Tereza Šimčíková
Eliška Procházková
Viktorie Podhajská
Natálie Rodeková
Barbora Michálková
Kristýna Ivánková
Vendula Němečková

Post
Střední spojka
Pravá spojka
Pravá spojka
Pravé křídlo
Levé křídlo
Střední spojka
Pravá spojka
Pivot
Pravé křídlo

Oceněným sportovcem do 20 let se
stal Jan Kolář, který vloni dosáhl mnoha
úspěchů. Na mistrovstvích České republiky juniorů obsadil první místo ve věkové
kategorii do 17 let ve váze do 94 kg, druhé místo ve věkové kategorii do 20 let ve
váze do 85 kg a třetí místo ve věkové kategorii do 23 let ve váze do 94 kg a další.

V kategorii trenér či organizační
pracovník města Holešova byl oceněn
Ing. Petr Gahura, jenž byl hlavním
iniciátorem obnovy holešovské mládežnické házené. Během několika let
se mu podařilo spolu s dalšími zvednout počet mládežnických družstev
z nuly na devět.

V kategorii sportovec města od
20 let byl oceněn Josef Kolář, který
taktéž dosáhl v roce 2018 na mnoho
skvělých umístění. Mimo jiné obsadil
první místo na Mistrovství České republiky juniorů ve vzpírání do 23 let ve váze
do 94 kg, druhé místo na Mistrovství
České republiky mužů ve váze do 94 kg.

Sportovní nadějí města Holešova
se stala Michaela Krajčová, která je již
několik let oporou a vůdčí osobností házenkářských družstev. V soutěžní sezoně
2017/2018 byla nejlepší střelkyní soutěže mladšího žactva I. Zlínské ligy, nastřílela 146 branek. Ze zdravotních důvodů
převzal ocenění její otec Pavel Krajča.

V posledním bloku nejvyšší kategorie byly oceněny osobnosti města Holešova za
rok 2018. Za celoživotní přínos městu byl oceněn Mgr. Karel Košárek in memoriam
a Bohumil Dovrtěl in memoriam. Pan Karel Košárek působil v Holešově od roku
1974, založil holešovský dětský pěvecký sbor – Moravské děti.
Pan Bohumil Dovrtěl byl hudebním pedagogem, sbormistrem a skladatelem.
Roku 1948 inicioval vznik městské hudební školy a stal se jejím ředitelem.

Hlavní cenu pak získal a osobností města Holešova za rok 2018
se stal Jan Flora. Člen házenkářského
oddílu začínal v mládí s házenou jako
hráč, jeho kariéru však ukončilo už
v dorostenecké kategorii zranění ramene. Začal se tedy věnovat funkcionářské
práci, a to jako člen výboru, správce hřiště, vedoucí družstva mužů či místopředseda oddílu. Ve stoleté historii holešovské házené je Jan Flora s takřka šedesáti
lety práce v její prospěch jednoznačně
nejdéle působícím členem.
Všem oceněným osobnostem
náleží obrovské poděkování za to,
že svou pozitivní činností šíří dobré
jméno našeho města.

text a foto: Hana Helsnerová
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Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč

POZVÁNKY

Jak efektivněji pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám?
S jakými službami pro ohrožené děti a jejich rodiny
mohou navázat spolupráci místní pediatři? Jak pomoci na
Holešovsku efektivněji řešit případy dětí v tíživých situacích?
Za účelem vyjasnění těchto otázek proběhlo v dubnu tohoto
roku v Holešově poslední mezirezortní setkání v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí, realizovaném Ministerstvem práce a sociálních
věcí (MPSV).
Dne 24. dubna se v prostorách Kavárny u Ámose (Sbor
Jednoty bratrské) uskutečnilo mezirezortní setkání Pediatři
a síť pomoci pro ohrožené děti a jejich rodiny na Holešovsku.
Tohoto setkání, iniciovaného lokální síťařkou Martinou Janečkovou, se zúčastnilo 14 zástupců sociálních služeb, orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), úřadu práce a dětských
lékařů. Jeho cílem bylo představení pomáhajících služeb
a vyjasnění kompetencí a podmínek spolupráce přítomných
aktérů při řešení tíživých životních situací dětí a jejich rodin.
V průběhu setkání se zástupci místních dětských lékařů
mohli dozvědět více o tom, jak ohroženým rodinám s dětmi pomáhají Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a služba Krizová pomoc poskytovatele Dětské centrum Zlín,
p. o (www.dczlin.cz). Získali také povědomí o terénních sociálních službách rané péče, pomáhajících rodinám s dětmi
se zdravotním postižením. Ty byly zastoupeny poradkyněmi
Střediska rané péče EDUCO Zlín, z. s. (www.ranapecezlin.
cz) a Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc (zaměření
na zrakové postižení, www.ranapece.cz). V rámci příspěvku
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov,
Mgr. Michaely Vaško, a následné diskuze si přítomní pediatři ujasnili pravidla spolupráce s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí.
Jednou ze zajímavých informací bylo představení projektu Tým okolo dítěte (TOD), jako příkladu dobré praxe mezioborového setkání. Tento projekt, který byl převzat z Velké
Británie, již od roku 2017 realizuje sociální služba Středisko
rané péče EDUCO Zlín, z. s. „Jde o společné setkání rodičů,
odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb, přičemž důležitý je zde hlas samotných rodičů. Výběr odborníků
pro TOD totiž závisí na jejich rozhodnutí. Odborníci i rodiče
společně během jednoho setkání připraví individuální plán
podpory pro jejich dítě na jeden rok dopředu. Setkání je
možné zopakovat dle vývoje a potřeb rodiny,“ popsala spolupráci Jana Čelůstková, poradkyně rané péče. A dodala:
„Zpětná vazba ze strany rodičů i odborníků je pozitivní.

Rodiče se EDUCU svěřují s tím, že je pro ně velkou úlevou
a výhodou, když se mohou o situaci a plánu do budoucna
pobavit s odborníky na jednom místě a mají na vše dostatek
času. Běžně se totiž rodiče setkávají s tím, že na ně pediatr či
učitel v mateřské škole nemá potřebný prostor. Odborníci si
také pochvalují možnost sdílet své pohledy na vývoj dítěte
a vzájemně si předat informace s rodiči. Zástupci střediska
EDUCO v této metodě vnímají velký potenciál pro podporu
rodin s dětmi se zdravotním postižením a chtějí jej nadále
rozvíjet pro své klienty ve Zlínském kraji.“
Rozvoj inovativních přístupů v práci s dětmi a rodinami
v různorodých tíživých situacích, které jsou, podobně jako TOD,
postavené na principu mezioborové spolupráce, podporuje
i projekt MPSV. Jako vodítko při nastavování změn ve stávajících či přípravě zcela nových programů a služeb může poskytovatelům či zadavatelům služeb posloužit brožura Základní
principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti
a jejich rodiny přístupná na webu www.pravonadetstvi.cz.
Přínos setkání zhodnotil jeden z přítomných pediatrů:
„Bohužel se často setkávám s tím, že dnešní děti řeší dospělácké problémy svých rodičů, resp. jsou oběťmi jejich
problémů. A rodiče si mnohdy ve své ublíženosti skrze své
děti vyřizují partnerské rozepře, nehledíce na to, že jim tím
zcela zásadně ubližují. To nemůže zůstat bez následků“, uvedl MUDr. Tomáš Šindler. A dodal: „Pozoruji pomalý, leč setrvalý nárust psychosomatických potíží svých malých klientů
a jsem moc rád, že existují jedinci i organizace, na které se
mohu obrátit s prosbou o konkrétní pomoc v konkrétní rodině a podmínkách. Proto vnímám takové mezirezortní setkání jako příležitost pomoci i tam, kde jen medicína nestačí.
Lidé, kteří jsou ochotni nad rámec svých vlastních starostí
i povinností takto prakticky pomáhat, mají můj velký respekt“.

Poděkování za možnost využití prostor a zajištění drobného občerstvení v Kavárně u Ámose patří panu Milanu Svobodovi ze Sboru Jednoty bratrské Holešov.
Mgr. Martina Janečková
Lokální síťařka pro ORP Holešov a Kroměříž
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí
O projektu
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve 12 krajích ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich
rodiny. Cílem projektu je i nadále snižovat počet dětí, které
musí svou rodinu opustit, a dětem, jež se dostávají do systému
náhradní rodinné péče, zajistit co nejkvalitnější individuální
péči. V rámci projektu probíhá v 11 krajích ČR aktivita Podpora
síťování služeb na lokální úrovni (Síťování), kterou provádí 87
lokálních a krajských síťařů, zaměstnanců ministerstva. Více
na: HYPERLINK „http://www.pravonadetstvi.cz“www.pravonadetstvi.cz.

Obrázky holešovských dětí opět zdobí hrad Lukov
Den stromů se slaví ve více než 40 zemích světa. Podesáté
se k této příjemné tradici připojil poslední květnovou sobotu hrad Lukov. Spolek přátel hradu Lukova, Lesy ČR, odbory
zlínského magistrátu a spousta dalších organizací a spolků
včetně holešovského TYMY nabídly celým rodinám atraktivní
celodenní program. Již počtvrté je součástí prohlídkové letní
sezóny výstava výtvarných prací dětí z Holešova. Po projektech
Otec vlasti Karel IV., Ptactvo ČR a Naše pověsti tentokrát padla
volba na "brouččí téma" Co se děje v trávě. Kastelán hradu Lukov Jiří Holík letos zpracoval enviromentální téma Zachraňme
mravence a my na 1. Základní škole Holešov jsme se spolu
s dětmi do malování říše bezobratlých živočichů s nadšením
pustili. Když počasí dovolí, budou dětské práce v lukovské hradní galerii vystaveny až do konce prázdnin. Přijďte se podívat!
Barbora Winklerová
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Dvakrát s Omladinou Martinice
Město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury
a ZUŠ Kroměříž pořádalo dne 18. 5. na Hanáckém náměstí v Kroměříži již 4. ročník Hanáckého dne. V bohatém programu se představily pozvané jak dětské tak
i dospělé hanácké soubory včetně dechové hudby Zdounečanky a cimbálové muziky Dubina. Nedílnou součástí
hanáckého dne byl i hanácký jarmark. Samozřejmě, že
na tomto Hanáckém dni nechyběla Martěnská Omladinka se svým vystoupením, která obohatila tento sobotní
program, a to zpěvem, říkankami, ale hlavně vlastní
choreografií složenou z dětských tanečků pod názvem
„Omladinka zpívá a tančí jen pro Vás“.
V Luhačovicích tak jako každý rok se dne 12. 5.
uskutečnilo Otevírání pramenů, kterému letos počasí
příliš nepřálo. Po slavnostní mši svaté v tamějším kostele si krojovaný průvod společně s přihlížijícimi diváky
postupně obešel všechny místní léčivé prameny, kte-

rým požehnal Luhačovický pan farář Wojcik. Otevírání
pramenů hostilo řadu folklorních souborů a hudebníků,
mezi kterými nechyběli ani dospěláci z Kulturního Sdružení Omladiny Martinice.
Drahoslav Bojnanský

Rybářské závody dospělých a mládeže v areálu
rybníčky Holešov
V areálu rybníčky Holešov uspořádal výbor pobočného spolku Moravského rybářského svazu dne 18. 5. Tradiční Rybářské závody. Tato akce přilákala do tohoto pěkného
areálu 39 aktivních rybářů, kteří se prezentovali u pořadatelů. Tradičně se soutěžilo ve dvou kategoriích, první kategorie byla určena pro toho rybáře, který uloví největšího
kapra, druhá potom pro ty, kteří budou mít po skončení
závodu největší součet všech ulovených ryb se zákonnou
mírou. Soutěžilo se od 6 do 12 hodin a ulovené ryby měřili členové rybářské stráže pod vedením pana Zd. Brady.
Hospodář ps pan J. Drábek vysadil před závodem 500 kg
kaprů, které hájil až do termínu konání závodů. Samotný
průběh závodu doprovázela známá holešovská kapela
Country Texas, která hrála k poslechu všem návštěvníkům, kterých se sešlo opět velké množství. Bylo připraveno bohaté občerstvení včetně rybích specialit. Úderem
12. hodiny byly závody pro soutěžící ukončeny a po sečtení všech úlovkových lístků mohlo být vyhlášeno pořadí
obou kategorií. Obě kategorie ovládl náš člen PS Holešov
pan Pavel Šenkyřík, který ulovil kapra 56 cm a na celkový součet ulovil celkem 627 cm ryb. Druhé místo obsadil
Pavel Krkavec (346 cm) a třetí místo pak Jiří Kostík (285
cm). Mimo uvedené bylo oceněno hodnotnými rybářskými cenami dalších deset rybářů. Po vyhlášení výsledků
následovala tombola s celkem 108 cenami. Hlavní cenu,

jízdní kolo, které do závodů věnovali Zd. Koláček Unite
a holešovští rybáři. Výbor PS MRS Holešov chce touto
cestou poděkovat všem zúčastněným rybářům, návštěvníkům, sponzorům, příznivcům, včetně Města Holešova,
se kterým úzce spolupracujeme.
O týden později byl uspořádán již VII. ročník Rybářských závodů mládeže pro ty, kteří úspěšně absolvovali
rybářský kroužek v SVČ TYMY pod vedením S. Jaši a J.
Navrátila z Tučap. K tomuto závodu se prezentovalo 30
začínajících mladých rybářů, kteří mohli od 7 do 12 hodin
dokázat, co se v rybářské praxi již naučili. Mladým rybářům
bylo poskytnuto občerstvení zdarma. Po sečtení výsledků
hlavním rozhodčím M. Retem mohlo dojít k vyhlášení výsledků, opět ve dvou kategoriích. Zde obě kategorie ovládl jeden závodník, a to Michal Pavelec, který ulovil kapra
56,5 cm a na součet celkem 340,5 cm ryb. Na dalších místech se umístili: Ondřej Navrátil (292 cm), Lukáš Maceška
(211 cm), Radek Sovadina (172 cm), Václav Olivík (151 cm),
Patrik Stoklásek (144 cm), František Konečný (131 cm), Lukáš
Julínek (98 cm), Radim Lakomý (97 cm), Štěpán Pouzar (93
cm). Všichni zúčastnění rybáři obdrželi věcné ceny včetně
sladkostí. Rovněž zde bychom rádi poděkovali mladým rybářům za účast, pěkné sportovní klání, které při závodech prokazovali. Na závěr přejeme i hezky prožité prázdniny u vody.
Za PS MRS předseda

Plajnerův memoriál
2019
Memoriál RNDr. Rudolfa Plajnera se každoročně koná
na vrcholu Hostýna u Plajnerovy památné desky. Tradice
memoriálu začala již v roce 1989, kdy se ho účastnilo přes
300 skautů. Rudolf Plajner (1901-1987) byl významnou
osobností Holešova a Junáka. Začal skautovat v Prostějově pod vedením básníka Jiřího Wolkera, oživil skauting
v Holešově, když učil na zdejším gymnáziu, a časem se stal
i náčelníkem Junáka. Abychom nezapomněli na jeho památku, a jeho hrdinské činy, připomínáme si je tradičním
pochodem z Tesáku na Hostýn.
O letošním 30. ročníku stojí v kronice oddílu Slunečnic
tento zápis: Dne 18. 5. jsme se ráno všichni potkali, abychom autobusem vyrazili na Tesák a z Tesáku pěškobusem
přes Tři kameny a Klapinov na Hostýn na memoriál Rudolfa Plajnera, který se koná každý rok.
Na Tesáku na nás všechny čekaly placky, před námi
nás čekala asi osmi kilometrová cesta plná bahna, sluníčka, her a úkolů, kterou jsme si všichni velmi užili. Nakonec,
když jsme stáli před pomníkem a společně s dalšími skauty
zpívali junáckou hymnu, jsem si uvědomila, jak jsem za to
všechno ráda. Po memoriálu jsme měli rozchod, a poté se
odjíždělo autobusem domů. Dráčata a Amazonky (družiny) se však rozhodly zůstat déle, přenocovat někde v lese
a druhý den si užít sluníčkovou a zajímavou cestu do Holešova pěšky. Po cestě jsme se stavily na zmrzlinku do Dobrotic a bosky jsme vyrazily cílovou rovinkou před sebou do
Holešova. Tak takhle vypadal náš memoriál.
Človíček

Na nádvoří se představili bubeníci
Letos se už potřetí uskutečnilo celostátní mimořádné shromáždění základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru. Program pro širokou veřejnost napříč hudebními
obory i žánry nabídly Základní umělecké školy po celé České republice. Do akce se zapojila také ZUŠ F. X. Richtera Holešov. Na nádvoří zámku se tak odehrála skvělá bubenická
show třídy bicích nástrojů pod záštitou Města Holešov. Své
umění předvedli nejen žáci místní školy, ale také hosté ze
ZUŠ Kroměříž, Valašské Meziříčí a Konzervatoře Jaroslava
Ježka v Praze.
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„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,“ uvedl k projektu učitel bubenické třídy a zároveň hudební doprovod i moderátor akce Robert Bakala. Snahou je také podpořit a rozvíjet
kulturní život v regionech, což se v Holešově podařilo na
jedničku. Nádvoří bylo zaplněné sedícími i tančícími posluchači a všichni si užili slunečné odpoledne v té pravé
bubenické energické atmosféře.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Kříž Sv. Vavřince v Holešově
27. dubna 2019 se konala Valná hromada Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky v Praze. Za celoživotní
práci obdržel nejvyšší gastronomické vyznamenání – Řád
sv. Vavřince občan Holešova Ing. Václav Forman. O jeho zajímavé práci a vyznamenání si s ním nedávno povídal člen
holešovského Vlastivědného kroužku Ing. František Rafaja.
Představte čtenářům Holešovska vaší asociaci
Naše asociace byla založena v roce 1903 a v roce 1993
byla přejmenována ze Svazu kuchařů na Asociaci kuchařů
a cukrářů ČR. V roce 1993 jsem se stal členem této asociace a působil jsem nejdříve jako člen, postupně jsem se
vypracoval na funkci předsedy Asociace kuchařů a cukrářů
ČR – pobočka Severní Morava a Slezsko, která zahrnuje kraje Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. V této funkci
pracuji již dvě volební období tj. 10 let.
Za jakou činnost Vám bylo nejvyšší gastronomické vyznamenání uděleno?
Vyznamenání mně bylo uděleno za odvedenou práci
ve prospěch Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Již dříve jsem
se stal nositelem všech tří vyznamenání medailí bronzovou,
stříbrnou a zlatou M.D. Rettigové, obdržel jsem nejvyšší
vyznamenání Chorvatské, Srbské, Slovenské, Mauriciusu
a další. České nejvyšší vyznamenání až tento rok. Jsem
autorem řady vysokoškolských skript, stal jsem se hodnotícím komisařem na tuzemských i zahraničních soutěžích.

Jsem certifikovaným komisařem Světové federace kuchařů
a cukrářů WACS. Zároveň jsem hodnotitelem restaurací
Czech Specials, zde se hodnotí kvalita restaurací v České
republice. Obsadil jsem čtvrté místo na kuchařské olympiádě v Erfurtu. Vzdělávám mladou generaci v oblasti gastronomické, organizuji třetí největší soutěž v ČR kuchařů
a cukrářů na Výstavišti Flora Olomouc pod názvem Olima
Cup jejíž 24. ročník se bude konat 3. - 6. října a další velkou

soutěží pro cukráře amatéry i profesionály Moravský cukrářský šampionát rovněž na Výstavišti Flora Olomouc.
Jak dlouho pracujete v gastronomii?
Celý život. Tato práce je mým koníčkem, je kreativní
a i klasické jídlo se dá upravit moderně a také moderně
i servírovat hostům. Stal jsem se propagátorem společně
s profesorem Raabem z Akademie věd molekulární gastronomie. Tento obor je velice těžký a náročný na vědomosti
a dovednosti. Podléhá stejně jako móda modním trendům
a technikám. Kuchař se učí celý život. Nestačí udělat si výuční list či maturitu s gastronomickým vzděláním. Pokud
se kuchař stále nevzdělává, nesleduje co je nového v gastronomii, nemůže nikdy být TOP kuchařem. Naše asociace
nabízí zajímavé workshopy, kurzy, semináře, které mají cíl
vzdělávat kuchaře a zabezpečit tak jejich profesionální růst.
Co byste vzkázal všem kuchařům?
Mám motto, které mám vžité v paměti a rád jej říkám,
když na workshopech předvádím kuchařské umění kuchařům všech věkových kategorií.
„Všichni můžeme dosáhnout vrcholu v gastronomii,
když půjdeme správnou cestou. Jen to někomu bude trvat
měsíc, jinému rok, dalšímu roky a někdo prostě hned na
začátku zabloudí.“
Děkuji vám za rozhovor.
František Rafaja

Sarkandrovská pouť na svatý Hostýn, Pouť smíření
V sobotu 18. května se uskutečnil již třetí ročník Sarkandrovské poutě. Poutníci procházeli po historické poutní trase
z Holešova na Svatý Hostýn, po příkladu sv. Jana Sarkandra,
který jako holešovský farář na toto místo chodil, a jiné k tomu
nabádal. Symbolická účast světce na pouti byla zpřítomněna
jeho svatými ostatky nesenými v čele poutního průvodu pod
baldachýnem. Hlavními organizátory poutě bylo město Holešov, spolek Za zdravé a krásné Holešovsko a OREL jednota
Holešov.
Zdeněk Krajcar, předseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko, iniciátor poutě ke zrodu myšlenky Sarkandrovské
poutě uvedl:
Jsem dlouholetým ctitelem svatého Jana Sarkandra
a jako historik vím, že jen málokteré město na Moravě
se může pochlubit svým svatým, Holešov ano. Napadlo mě,
že pouť v historizujícím stylu, po původní poutní trase s muzikou, s krojovanými atd., by povědomí o našem světci, našem
městě mohlo zvýšit. A to nejen v našem regionu, ale i na Moravě či za hranicemi. Před 400 lety naši předci spolu soupeřili
či dokonce bojovali kvůli odlišným věroučným názorům. Ty již
naštěstí nejsou důvodem nenávisti či boje. Vzájemné rozdělení však dnes může mít příčiny jiné – osobní nevraživost, ekonomické, politické či jiné různice. Osoba sv. Jana Sarkandra,
pouť smíření, se může stát příležitostí pro odmocnění našich
rozličných dobově podmíněných různic. Paradoxně se tak
může stát holešovský farář sv. Jan Sarkandr jednotícím symbolem a také příkladem poutníka na společné lidské cestě.
Starostka Orla jednoty Holešov Lenka Karhanová doplňuje: Sarkandrovská pouť je specifická také tím, že ji organizujeme v historizujícím stylu. Za předpokladu příhodného
počasí se vždy účastní krojovaní z Hané, z Valašska či také
i z jiných regionů. Jede povoz tažený koňmi, poutníky doprovází muzika na voze a především v čele poutního průvodu
kněz nese ostatky sv. Jana pod baldachýnem až na Svatý
Hostýn. Letos se nám počasí vydařilo skvěle a zprávy o pouti

byly nejen v regionálních tiskovinách, ale také na TV Noe či
prostřednictvím Okna do kraje i ve všech domácnostech Zlínského kraje.
Letošní třetí ročník se konal v rámci Dnů města Holešova, s účastí starosty města i obou místostarostů. V čele
poutního průvodu byl nesen rovněž prapor města Holešova.
Místostarosta města Holešova Pavel Karhan uvádí:
Kromě poutníků z Holešova se letos připojili také putující z Kroměříže, Hulína, Bystřice pod Hostýnem, z obcí, kterými poutní trasa procházela, a také zástupci partnerských
měst Holešova ze zahraničí. Dokládá to dobrý potenciál,
který tato pouť smíření má do budoucna. Ještě před vlastní
poutí jsme jednali s radním Zlínského kraje Janem Pijáčkem,
který má na starost cestovní ruch. Dohodli jsme se na pomoci kraje s propagací a také na tom, že Sarkandrovská pouť
z Holešova na Svatý Hostýn bude v budoucnu přiřazena
k projektu Evropské poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Pokládám to za velkou čest pro nás organizátory, pro naše město.
V rámci 400. výročí, kdy Jan Sarkander pobýval v Holešově (1616 -1620), mají organizátoři ambici potvrdit tradici
Sarkandrovské poutě, která by se mohla stát jednou z významných poutních tras Zlínského kraje, Moravy.

Závěrem jsem se Zdeňka Krajcara zeptala na jeho nejsilnější dojmy z letošní poutě:
Po náročné několikaměsíční přípravě máme vždy velkou
radost, když vidíme poutníky v krojích, muzikanty hrající na
voze taženém koňmi, kapličky v obcích na poutní trase ožívající modlitbami i zpěvem, poutní průvod procházející nádhernou krajinou. Letos však byl pro mne osobně nejsilnějším
zážítkem celého putování již počátek v samotném Holešově,
v prostoru před kostelem Svaté Anny, jenž byl původně
modlitebnou Jednoty bratrské. Byla jím společná modlitba
Otčenáše, kterou vedl kazatel Jednoty bratrské v Holešově
Milan Svoboda. Uvědomil jsem si, že po 400 letech se v pokoji společně modlí představitel Jednoty společně s katolíky
i jinak věřícími poutníky. Vnímal jsem toto jako nesmírně
silný, symbolický moment. Nejen křesťany, ale všechny lidi
dobré vůle může spojovat více toho, co máme společné, než
to, co nás rozděluje. Je potřeba na to nezapomínat i přes sebestředně omezené, úzkoprsé projevy či primitivnější smýšlení některých z nás. Věřím tomu, že dobré se přeci jen šíří
více, dále než zlé. A to také prostřednictvím smíření, jehož
ne-mocné „zlo“ není schopno, dobro ano.
Za vyjádření děkuje Hana Helsnerová

foto Zdeněk Krajcar
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Letní stezka zámeckou zahradou
za historií loutkářství
Toulavé loutky jsou doprovodnou expozicí k výstavě Loutky a loutková divadla, která
se koná v holešovském zámku. Letní open air prezentace je postavená na osmi stanovištích
po celé zámecké zahradě a je nainstalována přímo na kmeny stromů. Kdokoliv má chuť
a čas, může si ji volně projít a dočíst se něco více o historii českého loutkářství. Výstava Toulavé
loutky trvá do 29. září.
Jednotlivé pointy, zajímavosti z vývoje loutkářství v českých zemích jsou natištěny na plachty a ty jsou speciálním způsobem upevněny na stromy. Zmíněn je na nich například první český
loutkář a člen národního obrození Matěj Kopecký, na jiné plachtě například válečný odboj Josefa
Skupy proti Hitlerovi, ve kterém mu pomáhala už tehdy slavná dvojice Spejbl a Hurvínek.
Texty doprovází historické fotografie, fotografie ze současnosti a také snímky zajímavých
loutek, které divák může letos v létě vidět v holešovském zámku.
Dana Podhajská

Velké vodní dobrodružství
V loňském roce se poprvé na holešovském Zámeckém koupališti představila skvělá zábava a atrakce
– tzv. aquazorbing.
Místní organizace ČSSD pozvala provozovatele
„chůze po vodě“ – do obrovských průhledných balonů
různých tvarů se nasoukají zájemci z řad dětí, mládeže
i dospělých a tím, jak se pohybují – chodí uvnitř těchto
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plastových monster - tak je vlastně pohánějí a skutečně
„chodí“ ve velkých bublinách po vodě. O aquazorbing byl
vloni obrovský zájem – vyzkoušet si tento sport přišlo
skoro tisíc lidí a zámecké koupaliště bylo (samozřejmě
i díky horkému letnímu dni) zcela zaplněné. Rovněž
v letošním roce holešovští sociální demokraté pořádají
druhý ročník aquazorbingu na Zámeckém koupališti –

ten se bude konat v sobotu 30. června od 14,00 hodin.
A na koupaliště bude ten den vstup zdarma už od 10,00
hodin. Pokud by bylo nepříznivé počasí, akce se přesune
do městského krytého bazénu na Tovární ulici. Takže zahájení prázdnin bude letos mít tu nejkrásnější podobu!
-kb-

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ČERVENEC
11. 7. 1909

Narodil se POKORNÝ Břetislav, JUDr. Předseda kulturní a Městské památkové komise v Holešově. Organizoval oslavy k významným historickým výročím města a k jubileím
holešovských osobností. Velký podíl měl na obnově památek v Holešově - synagoga a židovský hřbitov, zámek, zámecký park, kostel sv. Anny, kaple sv. Kříže a sv. Martina,
autor nápisu na pamětní desce na pomníku padlým vojákům z napoleonských válek atd. (†4. 1. 1973) - 110. výročí narození

11. 7. 1909

Narodil se VOLÁK Ludvík, akademický architekt. Absolovent pražské Akademie výtvarného umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové. Vedoucí projektant na výstavách
„Náchod 38“, „Slovácko 37“. Pracoval v uměleckém zpracování dřeva u firmy Drant v Holešově. Od roku 1952 byl ředitelem Okresního stavebního podniku v Holešově, od roku
1959 hlavním inženýrem Dřevopodniku v Holešově. Uvedl na trh novou nábytkářskou technologii „dřevolaminát“, která ve výrobě sedacího nábytku reprezentovala ČSSR na
mnoha výstavách v zahraničí a na velvyslanectvích. Měl také několik samostatných výstav fotografií. († srpen 1989) - 110. výročí narození a 30. výročí úmrtí

12. 7. 1939

V Holešově se narodila VODIČKOVÁ-MAKOVSKÁ Marta. Vystudovala návrhářství na SPŠ grafické v Praze. Byla technicko - výtvarnou redaktorkou ve zdravotnickém nakladatelství, poté samostatná výtvarnice. Svoje obrazy květin a krajinářské náměty vystavuje pravidelně od roku 1977 a od roku 1989 již jako členka tehdejšího Českého fondu
výtvarných umělců. Její krajinářské studijní cesty směřovaly opakovaně do Gruzie, a na řecké ostrovy, odkud má početné kolekce akvarelů a temper. Často pracovně pobývala
na Vysočině v okolí Budislavi a Svojanova, na Valašsku v Rusavě a Mikulůvce, kde také vystavovala. V posledních letech se přestěhovala z Prahy na středočeský venkov.
Své práce každoročně vystavuje se skupinou regionálních výtvarnic. - 80. výročí narození

13. 7. 1954

Narodil se KLENOVSKÝ Jaroslav, absolvent fakulty architektury VUT Brno. Soukromý architekt, zabývá se židovskými památkami. Je autorem pěti projektů rekonstrukcí synagog, deseti scénářů dokumentárních filmů a videopořadů (také o Holešově), patnácti publikací o historii a památkách židovských obcí v městech na Moravě a ve Slezsku. Jeho
publikace „Židovské památky Holešova“ vyšla v Holešově v roce 1999 a v roce 2004 v 2. upraveném vydání. - 65. výročí narození

15. 7. 1969

Zemřel KOZÁK Jan, právník a hudebník, tajemník Sekce umělců v Praze. Napsal profily českých umělců pro maďarský slovník a připravil jako vedoucí autorského kolektivu
sborník „Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory“. (*11. 7. 1906 v Holešově) - 50. výročí úmrtí

Z činnosti Nízkoprahového klubu Coolna aneb jak jsme prožili
první polovinu roku 2019
Začátek roku jsme odstartovali mezigeneračním
projektem mezi NK Coolna a Charitní pečovatelskou službou. Jedná se o drobný, ale milý projekt. Uživatelé Coolny budou průběžně během roku vyrábět papírová přání
k narozeninám pro místní seniory, kteří žijí právě v Domě
zvláštního určení na Novosadech 1597. Hotová přání pak
předáme pracovnicím Charitní pečovatelské služby a ty
do nich napíšou přání k svátku či narozeninám konkrétním seniorům. Během 6 měsíců jsme společně s našimi
dětmi vyrobili přes 70 přáníček, která jistě potěšila nejednoho oslavence.
V únoru jsme pořádali jarní prázdniny, během kterých
jsme prožili různá dobrodružství. Celý týden se naši uživatelé snažili plnit úkoly, a tím získali postupně 5 klíčů od
zámeckých komnat. Pondělí bylo herní a vyzkoušeli jsme
si několik drobných soutěží a úkolů. V úterý jsme popustili
uzdu své fantazii a tvořili přáníčka netradiční technikou.
Ve středu jsme se vydali luštit šifru do zámecké zahrady
a při té příležitosti jsme našli recept na královské lívance,
které jsme si hned ve čtvrtek společně uvařili. Podařilo se
nám tak získat poslední, ten nejdůležitější, klíč od komnaty, která ukrývala poklad. Uživatelé si jednotlivé dny užili
a díky pokladu jsme získali sladkosti, ale především nové
deskové hry, které od té doby v Coolně hrajeme.
Březnem jsme odstartovali novou soutěž s názvem
„Úkolový borec“. Každý, kdo si u nás v Coolně napíše
domácí úkol nebo se bude jinak připravovat do školy,
od nás dostane nálepku. Na konci každého měsíce sečteme všechny nálepky a první tři, s nejvyšším počtem nálepek, získají pěknou a užitečnou odměnu. Vítězové byli
mile překvapeni ze svých odměn a nejen oni tak získali
motivaci i do dalších měsíců. Nás pracovníky naopak těší,
že děti využívají službu i v tomto směru a my jim tak můžeme být nápomocní.

V březnu jsme se také zapojili do celoměstské akce
s názvem „Čisté město vítá jaro“. Pár uživatelů vyrazilo
společně s námi na hřiště na Novosadech a během hodiny
jsme nasbírali plný pytel odpadků. Uživatelé pojali úklid
jako hru, takže jim čas strávený úklidem rychle uběhl.
V dubnu jsme se zúčastnili hned dvou akcí pořádaných mimo náš klub. V sobotu 13. dubna jsme se zúčastnili Dne zdraví na 3. základní škole. Malí návštěvníci
si u nás mohli vyrobit a odnést na památku odznáček.
Motiv si mohli buď vystřihnout z časopisu, vlastnoručně
namalovat nebo vykreslit malou mandalu, kterou jsme
jim následně zalisovali. Návštěvníkům se naše aktivita
líbila, což nás moc těšilo a doufáme, že se s některými
potkáme i u nás na klubu.
Druhou akcí, pořádanou již tradičně Selesiány ze Zlína, byl Turnaj v malé kopané mezi nízkoprahovými kluby
Zlínského kraje. S uživateli Coolny jsme se této vydařené
akce účastnili potřetí. S pěti chlapci jsme se v sobotu
27. dubna vydali do Zlína. Chlapci soutěžili v mladší kategorii do 14 let. Proti nim stály další 3 kluby – SKM Zlín,
Rubikon Vsetín a Větrník z Vizovic. Turnaj se hrál tříkolově
a našim klukům se podařilo vybojovat pěkné třetí místo.
Domů si tak vezli pohár, diplom, medaile a pěkné odměny. Santimu se dokonce podařilo prosadit v individuální
soutěži a ve své kategorii byl vyhlášen nejlepším hráčem
a dostal fotbalový míč.
I v letošním roce jsme se zapojili do Akce milion. Pro
letošní rok nám byla udělena dotace ve výši 10 000 Kč.
Touto cestou děkujeme Městu Holešov za finanční podporu Nízkoprahového klubu Coolna. Částka bude využita
na nákup vybavení klubu.
Ve čtvrtek 30. května jsme uspořádali den dětí. Počasí nám sice nepřálo, ale my jsme se s tím popasovali
a uspořádali akci na klubu. Pro děti byly přichystány kví-

zové otázky, ve dvou úrovních. Děti si tak samy zvolily,
zda vyzkouší lehčí či těžší variantu. Pro každého, kdo se
do soutěže zapojil, byla přichystána sladká odměna. Děti
si svůj den hezky užily.
Závěrem bychom rádi připomněli, že Nízkoprahový
klub Coolna bude otevřen i celé letní prázdniny! Navštívit
nás mohou děti ve věku 6 až 18 let. Otevřeno bude od
pondělí do pátku, v upraveném čase od 10:00 do 15:00
hodin. NK Coolna najdete na Školní ulici (bývalé SVČ
Duha). Během prázdnin se také více vydáváme do ulic,
nejčastěji býváme na hřištích v okolí klubu –na Novosadech.
Další nespornou výhodou je, že dětem, kterým se
vysvědčení moc nevydařilo a na konci léta je čeká reparát, nabízíme možnost doučování! Pokud byste chtěli
tuto nabídku využít, zavčas se na nás obraťte, abychom
vše individuálně domluvili. Kapacita je omezená, tak neváhejte. Služba je poskytována dobrovolně a bezplatně.
Těšíme se na vaši návštěvu!
za NK Coolna Klára Zalabáková
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Družstvo SVČ TYMY se zúčastnilo přírodovědné
soutěže v Sazovicích
Děti ze Střediska volného času Tymy se spolu s dalšími školami zúčastnily přírodovědné soutěže pořádané
Základní školou a Mateřskou školou Sazovice. Soutěž
proběhla v příjemném prostředí školy a byla sestavená
z teoretické a praktické části. Záživnou formou kvízů
a praktických ukázek si žáci ověřili své znalosti a kromě
zážitků i hezkých výher si odnesli nové poznatky z živé
a neživé přírody. Máme velkou radost, že družstvo SVČ
TYMY – kroužek Mladý zoolog, obsadilo krásné 1. místo.
Moc blahopřejeme!!
Obohacujícím bylo setkání se členy Včelařského
a Mysliveckého spolku. Všem, kteří se na výborně připravené soutěži podíleli, patří vřelý dík.
Pavlína Oščiatková, SVČ TYMY

Holešov měl své zastoupení v celostátním
kole dětské Porty v Kroměříži
17. – 18. května 2019 se konalo v Kroměříži celostátní finále pěvecké a hudební soutěže – dětská Porta
2019. Organizátorem této celostátní akce byla Olomoucko – zlínská krajská rada Pionýra.
Z oblastního kola, které se uskutečnilo v listopadu
2018 v Holešově postoupili do celostátního kola –duo
Ladislav Pešák a Julie Weigelová, Šimon Balga, Jakub
Balga a pionýrský oddíl „Kamarádi“. Oba dva dny provázelo Portu krásné slunečné počasí. „Kamarádi“ se na
podiu v Kroměříži představili v pátek se třemi písničkami a ostatní naši úspěšní zpěváci soutěžili v sobotu.
Po soutěžním klání vystoupila v sobotu odpoledne na

podiu kapela „Vodníci z Mohelnice“, která byla v minulosti pravidelným účastníkem této pěvecké soutěže. Třetí
místo si z celostátního kola dětské Porty přivezl oddíl
„Kamarádi“.
Pro všechny mladé zpěváky byla účast v tomto finále velkou zkušeností a také úžasnou motivací! Děkujeme
všem za účast a vzornou reprezentaci našeho oblastního
kola a těšíme se na všechny milovníky zpěvu a hudby na
oblastním kole dětské Porty a Melodie 2. 11. 2019 v SVČ
TYMY v Holešově.
Za pořadatele oblastního kola
Jarmila Vaclachová

TYMY - plán akcí
20. 6. Předtáborová schůzka rodičů – Podhradní
Lhota – Indiánskou stezkou, Léto s tancem, Přírodovědné bádání – od 16 hodin v TYMY
21. – 22. 6. – Závěrečné noční deskohraní
24. 6. Předtáborová schůzka rodičů – RETASO
– Za sportem do Beskyd, Duhový tábor, Léto na
koni, Taneční léto s Olgou, S angličtinou kolem světa, Letní pokusohraní, Parkour academy, Muzikoterapie – od 16 hodin v TYMY
28. 6. Večerní projížďka na in-line bruslích
– start u Tesca v 18 hodin
28. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
28. 6. Hurá prázdniny – od 16:00 na zahradě TYMY,
čeká vás skákací hrad, táborák
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spoluprácima přejeme krásné prázdniny plné zážitků.
Pracovníci SVČ – TYMY
POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETY:
Přihlášky v klubovně Smetanovy sady,
nebo kancelář TYMY.
Pondělí 1. 7. 2019 VÝLET DO KROMĚŘÍŽE
Středa 3. 7. 2019 VÝLET DO PODHRADNÍ LHOTY
Středa 10. 7. 2019 VÝLET NA HOSTÝN
Pondělí 15. 7. 2019 VÝLET DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
Středa 17. 7. 2019 VÝLET DO LUHAČOVIC
S sebou vždy: pití a jídlo na celý den, kartičku pojišťovny
OD 17. 6. 2019 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020, bližší informace v kanceláři TYMY

Školní časopisy pod drobnohledem
Již potřetí se uskutečnila soutěž školních časopisů,
kterou pořádalo Informační centrum mládeže při Středisku volného času. Do postupové soutěže, vyhlášené
MŠMT, se přihlásilo celkem 12 škol z našeho kraje.
„Tříčlenná porota, kterou tvořili novináři z Deníku,
Mladé fronty a Holešovska, neměla vůbec jednoduchou
úlohu. Každý časopis byl úplně jiný, v něčem specifický,“
uvedla Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY. Oproti
loňskému roku byl zaznamenán obrovský posun v grafickém zpracování zpravodajů, mladí redaktoři také zařadili
nápadité rubriky, které přispěly k vyšší atraktivitě časopisů. Celkově bylo porotě předloženo opravdu zajímavé
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počtení, navíc v hezké grafické úpravě a se všemi náležitostmi, které by časopis měl mít. I přesto, že šlo o nelehký
úkol, byli vybráni vítězové krajského kola, kteří postoupí
do kola celostátního a budou bojovat o co nejlepší umístění. Celostátní soutěž proběhne v listopadu v Brně.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen se uskutečnilo 28. 5. 2019 ve SVČ TYMY. První místa obsadily redakční týmy ZŠ Rataje, ZŠ Za alejí U. Hradiště, ZŠ Unesco
U. Hradiště, ZŠ a MŠ Mysločovice a SPŠ Zlín. Všem velmi gratulujeme. Po předání ocenění a věcných darů se
uskutečnila beseda a workshop s novináři.
Hana Helsnerová

PŘIPRAVUJEME:
23. 8. - 1.9. IGRANE - MAKARSKÁ RIVIÉRA
1. 9. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – v zámku
6. 9. OTEVŘENÝ DOMEČEK – od 15 do 18 hodin
7. 9. OTEVŘENÝ DOMEČEK – od 9 do 12 hodin
13. 9. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ – táborníci z Podhradní Lhoty a Retasa
2. 10. MOC A SÍLA HYPNÓZY – vystoupení hypnotizéra Jakuba Kroulíka – předprodej vstupenek
v kanceláři TYMY
5. 10. VŠETULSKÝ JARMARK
6. 10. EVA A VAŠEK – předprodej vstupenek v kanceláři TYMY

„Šikula hledá talent“
V sobotu 18. května se uskutečnila v Uherském
Hradišti soutěž „Šikula hledá talent“. Také Holešov měl
v této soutěži své zastoupení. V kategorii zpěv nás reprezentovala Kateřina Šimčíková. Katka si odvezla krásné
2. místo. Děkujeme za účast a reprezentaci.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ

www.holesov.cz
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Všetulské kácení máje
Současnost je dobou návratů k lidovým tradicím a zvykům.
Vesnice v našem okolí žijí masopustními a hodovými veselicemi,
ale i tříkrálovými sbírkami, nebo slavnostmi spojenými se stavěním či kácením máje. Méně obvyklé je to ale u obce, která
vlastně zanikla již před sedmdesáti lety. Snad právě skutečnost,
že Všetuly byly sloučeny s Holešovem vlastně proti vůli jejich
občanů, je příčinou toho, že Všetuláci zůstali dodnes místními
patrioty. Před několika lety založený spolek Všetuláci sobě dokazuje, že i místní část města může navázat na tradice, kterými
její obyvatelé utvrzují své vztahy k obci a zároveň i mezi sebou.
Zatím poslední společnou akcí Všetuláků a jejich příznivců bylo kácení máje. V sobotu 25. května v 16 hodin u nové

zvonice, v jejíž blízkosti stál máj, zahájil MVDr. Zbyněk Miklík
pečlivě připravenou podívanou. Jako první vystoupil folklórní
soubor Všetulské Hanáček, vedený Oksanou Loučkovou. Další
vystoupení se nesla v duchu známých filmových a televizních
scén. Bouřlivý aplaus získala divadelní hra Slunce, seno, Všetuly v podání všetulských žen, dojiček bývalého JZD. Stejný
úspěch měli i ochotníci „Všetulského divadla“ se scénkou
Klíště. Po nich vystoupila soudkyně Barbara alias Marie Hudečková, která rozhodla o skácení máje. Vlastní skácení máje
provedli zaměstnanci JZD Neveklov, středisko Křečovice pan
Pávek a Otík, při této příležitosti zastoupení Milanem Rektoříkem a Stanislavem Brázdilem.

Po skácení máje pokračovalo odpoledne přátelským
sousedským posezením, na které pořadatelé připravili pro
účastníky bohaté občerstvení s dostatkem piva, grilovaných
klobás a párků v rohlíku.
Ke spokojenosti a dobré náladě návštěvníků přispěla
svým hudebním doprovodem i Holešovská muzika, jejíž vystoupení zajistily sponzorské dary MUDr. Brabcové, paní Malé
a paní Hudečkové. Všetuly jako místní část města Holešova
tak díky aktivitě spolku Všetuláci sobě úspěšně navazují na
kulturní i lidové tradice v podobě, jak je znali naši předkové.
Miroslav Olšina

Úspěch D6K Holešov na přehlídce v Napajedlích
6. až 12. dubna se v Napajedlích konala tradiční divadelní přehlídka ochotnických spolků. Holešovské D6K zde letos uvedlo venkovské drama Gabriely Preissové Její pastorkyňa
a sklidilo všeobecný úspěch diváků i poroty. Cenu jsme si odnesli za dramaturgicko-scéno-

grafickou stránku divadelního kusu a za herecký výkon byla oceněna Alena Směšná v roli
babičky. Vysoké bodové hodnocení nám také přidali nadšení diváci.
Tento výsledek všechny obzvlášť potěšil, protože v průběhu repríz musela být neočekávaně přeobsazena jedna z důležitých mužských postav.
Úspěch je však jen pomyslná třešnička na dortu. Práce a čas věnovaný nastudování
a „oprašování“ divadelních her, hledání schůdných termínů většího počtu lidí, přípravě, výrobě, stěhování a převozu kulis, rekvizit i kostýmů, manažerské a technické práci – to je ta
pravá „ochotničina“, kterou si dokáže málokdo představit.
Děkujeme všem divadelním příznivcům za podporu, protože je naším hnacím motorem. Radost z hraní je potom dvojnásobná.
Také si ceníme finanční podpory Města Holešova, bez které by byla ochotnická činnost
v dnešní době velmi omezená.
A jak pokračujeme v letošní sezoně? Právě vrcholí přípravy ke zkoušení nového divadelního kusu, kterým by měla být zahájena podzimní přehlídka ochotnických divadel
v Holešově. Snad naše příznivce opět potěšíme.
Za D6K Helena Jandová
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World cup F3K Holešov 2019
Tento rok jsme již po třetí přivítali vrcholnou soutěž světového poháru „World cup
F3K Holešov 2019“. Tento rok nám předpověď moc nepřála, přesto se našlo 30 statečných
soutěžících, kteří přijeli poměřit své dovednosti. Přivítali jsme soutěžící ze Slovenska,
Polska, Německa, Rakouska a z České republiky. Všichni rádi do Holešova na soutěž jezdí,
protože plocha a zázemí klubu, kterou máme se na evropských soutěží často nevidí.
Připraveno bylo 12 soutěžních kol, soutěžící v každém kole byli rozděleni do 4 skupin. Rozlosování je udělané tak, aby se každý s každým během soutěže několikrát potkal.
Díky předpovědi počasí bylo rozhodnuto, že v sobotu se odlítá minimálně 10 kol. Zbývající 2 kola se odlétají v neděli, pokud nebude pršet. Plán se podařilo splnit na 100%. V této
leteckomodelářské kategorii musí soutěžící své létání přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám. Během soutěže se tyto podmínky několikrát změnily a to dost zásadním způsobem. Díky tomu se pořadí na předních příčkách stále měnilo. Až do posledního
kola nebylo nic rozhodnuto. Po konečném spočítání všech bodů bylo jasno, pohár zůstal
u nás na Moravě. Na třetím místě zkončil Tomáš Marek z Tábora, druhý byl Milan Havelka
z Šrdlovic a první místo si vylítal Ivo Bratršovský z Velké Losenice.
Velké díky patří městu Holešov a sponzorům, bez kterých bychom World cup F3K
Holešov nemohli pořádat.

Mažoretky potvrdily své kvality
Početná výprava reprezentovala holešovské
mažoretky na Mistrovství ČR sólo, duo v Ronově nad
Doubravou o víkendu 18. - 19. května. Každá naše
věková skupina (Baby Lentilky, Lentilky a Arabelky)
měla na tomto klání své zastoupení. Ve velké konkurenci (v kategoriích startovalo okolo 15 soutěžících)
vybojovaly dívky pod vedením trenérek Jolany Saibertové a Nikoly Zlámalové tato skvělá umístění:
Dorota Bělíčková a Klaudie Uvírová (junior mladší A):
1. místo a titul Mistr ČR 2019
Adéla Brázdilová (junior starší B): 1. místo
Barbora Přikrylová a Zuzana Klanicová (děti B):
1. místo
Sabina Flašarová a Justýna Klanicová (junior mladší
B): 1. místo

Magdaléna Fuksová (junior mladší B): 2. místo
Patricie Anna Rozsypalová a Kateřina Kameníková (junior mladší B): 2. místo
Kateřina Lysková a Kateřina Zelinková (senior A): 7. Místo
Dařilo se také skupinám na Zemském finále Moravy a Slezska v neděli 26. 5. v Otrokovicích pod vedeném trenérek Jolany Saibertové, Agáty Horákové,
Barbory Maťové a Kateřiny Lucké. Baby Lentilky se
zúčastnily Národního šampionátu Svazu mažoretek
a twirling NBTA vůbec poprvé a v kategorii minimažoretek získaly 2. místo a postup na Mistrovství ČR do
Mohelnice. Zkušenější Lentilky obsadily 1.místo a postupují do Poděbrad, kde se letos bude konat jubilejní
20. ročník Mistrovství ČR mažoretkových skupin.
Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov

Press, Motus, Reflexy
i Premier míří
do Kroměříže na festival
Rádio Kroměříž chystá pořádnou hudební nálož
nejen pro fanoušky rockových legend Metalindy (ano, té
kapely, která nahrála i rockovou verzi České republiky)
ale i pro ty, kteří chtějí slyšet lokální hudbu a poslechnout si, jak dobře se hraje i “u nás doma.“
Čtvrtý ročník festivalu Největší zábava na Moravě je
tady a koná se 20. července! Zahraje Mladičká skupina
z Kroměříže DneskaNE, která oslovila svou tvrďárnou
Evička, ale i osobní pomalou skladbou Zastav čas, zlínská kapela Premiér s prostořekými zábavnými texty,
Zoči Voči v současné době patřící mezi špičku slovenské
hudební scény, králové všech zábav Reflexy, bigbítový
Motusy, kteří mají na Kroměřížsku silné posluchačské
zázemí i holešovští rockeři Press.
Koncerty pod širým nebem v areálu kroměřížské
pionýrské louky a kapely, které vám pohodí vlasy. Vstupenky jsou v předprodeji pouze za 250 Kč (děti zdarma)
a koupíte je osobně v Kroměříži v CK Frčíme nebo ONLINE
v síti Ticketstream. Vidíme se a hlavně slyšíme se v sobotu 20. července na Pionýrské louce v Kroměříži. Bar
ztracených existencí bude.
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Vodácký kurz – OTAVA 2019
Poslední květnový týden jsme se společně se skupinkou našich nejodvážnějších a nejotrlejších studentů
vydali do jižních Čech zdolávat řeku Otavu. Vzhledem
k nepříznivé předpovědi počasí se jednalo o takřka sebevražednou misi, která se z původně plánovaného odpočinkového relaxu změnila na lítý boj o přežití hraničící
místy až se zoufalstvím.
Letošní květnové počasí výletům do přírody bohužel
nebylo příliš nakloněno. I přes alarmující varování „renomované švédské klimatoložky Gréty“ o blížící se globální
katastrofě se teplota vzduchu stěží přehoupla přes deset
stupňů a teplota vody se pohybovala snad jen lehce nad
nulou. Na nedostatek srážek, navzdory všudypřítomnému
suchu, jsme si rovněž stěžovat nemohli. Cvaknout se v lodi
za těchto podmínek pak znamenalo projít si peklem.
Naštěstí vedoucí kurzu profesor Chudárek neztratil duchapřítomnost a prokázal neobyčejný smysl pro
improvizaci. V okamžiku, kdy většina týmu beznadějně
propadala panické deziluzi a v záchvatu trudnomyslnostihodlala celou výpravu zbaběle sabotovat, přišel
s naprosto geniálním nápadem. Jízdu v lodích rozhodl
nahradit výletem do aquaparku s teplou vířivkou, saunou a parní lázní. To byl skutečně mistrovský tah. Všichni

jsme se důkladně prohřáli, doplnili ztracenou energii
a bojová morálka exponenciálně vystřelila do astronomických výšin. Takže poslední noc v kempu jsme si nakonec všichni pořádně užili, jak se na vodě sluší a patří,
a to se vším všudy, včetně zpěvu lidových písní za doprovodu strunných nástrojů.

Poslední den výpravy se už počasí umoudřilo,
a tak jsme ku všeobecné spokojenosti zdárně dojeli do
cíle podle plánu a všichni se už těšíme na prázdninové
cykloputování, které tradičně organizujeme v červenci.
Za organizační tým
Martin Leško

Těšte se na další ročník oblíbeného závodu HolešovMAN
Také letos se připravuje oblíbený triatlon HolešovMAN. Jaký bude a na co se můžete těšit, nám přiblížil
hlavní pořadatel Michal Novotníček.
HolešovMAN vstupuje do druhého desetiletí.
Co všechno jste se jako pořadatelé za těch 10 let
naučili, a na co jste hrdí?
Náš spolek HC Holešov Gators pořádá Holešovmana 5. rok z jeho jedenáctileté historie. Převzali jsme pořádání v roce 2015. Zjistili jsme, že je důležité dívat se
na vše z pohledu závodníka, který k nám zavítá poprvé.
Často si řekneš, to je dobré, je to stejné, všichni to znají.
A to je největší chyba. Pořád je co zlepšovat.
Co je na organizování triatlonu nejtěžší? Přece jenom je potřeba toho docela dost skloubit.
Potřebuješ lidi. Kamarády, kteří obětují čas a pomohou s přípravou a s průběhem závodu. Také podporu partnerů a sponzorů. Díky nim můžeme závodníkům
vytvořit perfektní podmínky.
Závod je možné zdolat formou štafety, jak
hojně je tato možnost využívána?
Štafety jsou hodně oblíbené. Holešovman není
úplně lehký závod a ve štafetě mají lidi možnost rozložit síly. Každoročně máme 15-20 štafet.
Jaký bude letošní ročník? Chystáte nějaké
novinky?
Věřím, že počasí bude příznivé a všichni si užijeme
parádní závod.
Pro každého účastníka, ať už jednotlivce nebo člena štafety, bude připravena krásná účastnická medaile.
Jak odhadujete letošní účast? Je něčím omezen počet závodníků? Přibývá závodníků nebo je
účast proměnlivá v průřezu všemi ročníky?

Těžko odhadovat, ale když vezmu účast v posledních 3 letech, tak
je to přibližně stejné, cca 130-150
jednotlivců a k tomu štafety. Hodně to může ovlivnit třeba počasí.
Je něco, co byste chtěli
vzkázat fanouškům, závodníkům nebo veřejnosti?
Fanouškům a závodníkům,
kteří Holešovmana absolvovali,
bych chtěl poděkovat za přízeň.
Ti, kteří si HolešovMANa ještě nezkusili, by měli co nejdříve vyplnit
přihlášku. Ten pocit v cíli za to stojí.
A jestli se necítíte na celý závod,
poskládejte štafetu. Bude to zážitek !
Veřejnost bych chtěl pozvat,
aby se 27. 7. 2019 přišli podívat do
zázemí HolešovMANa, které bude
opět na Zámeckém koupališti. Děkujeme za spolupráci Technickým
službám Holešov.
A také bych chtěl veřejnost
poprosit o shovívavost, protože
na část dne zabereme velký bazén
a také bude silnější provoz v Zámecké zahradě a na stezce do Dobrotic. Děkujeme.
Ať vám vše vychází podle
představ a díky za rozhovor.
Hana Helsnerová
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Závody serie Worldloppet - výzva pro všechny běžkaře
Chci se s Vámi podělit o zajímavou zkušenost a krásné
zážitky, které mi připravila účast v lyžařských maratonech
v rámci Worldloppet - světové lyžařské federace. Tato organizace sdružuje nejvýznamnější dálkové lyžařské závody,
kterých se účastní jednak špičkoví světoví závodníci (mnohdy i světoví šampioni a olympijští vítězové), tak i běžkaři
amatéři ze všech koutů světa. Do tohoto seriálu závodů,
které jsou pořádány jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech, patří i naše Jizerská padesátka. V letošním roce se mi
podařilo dokončit projekt WorldloppetMaster. Tento titul
uděluje federace závodníkovi, který zaběhne 10 závodů
z této světové série. Každý z těchto závodů musí být v jiné
zemi a alespoň jeden z nich mimo Evropu. Začal jsem v roce
2012 Jizerskou padesátkou a letos v březnu 2019 jsem celou sérii dokončil Tartu Ski-Marathonem v Estonsku.
Tady je pár postřehů z jednotlivých závodů:
2012 – Jizerská padesátka – 50 km klasicky- můj
první maraton na běžkách, byl jsem hodně vyjevený, slabé
zkušenosti s mazáním, padal déšť se sněhem, těžké podmínky, spousta závodníků vzdala, spíše jsem to urval vůlí
než nějakou technikou….hodně mě zklamalo jídlo po
závodě; řídká gulášovka bez chuti….zkušení bardi to komentovali tak, že poté co převzali organizaci hoši z Prahy,
tak se vše hodně zhoršilo a na hobících se šetří…..bylo to
vidět i v tašce pro účastníky-malinkatý odznáček a samé
prospekty...

2013 – Jizerská 50 číslo dvě – krásné počasí, ideální
podmínky, mrzlo, azuro, skvěle jsem namazal na stoupání,
ale mizerně na skluz. Z kopce jsem se musel odrážet. Když
mě pokaždé z kopce předjížděl běžkařský důchodce, kterého jsem do kopce hladce předbíhal, propadal jsem naprosté
beznaději. Čas byl sice o hodinu lepší jak v předchozím roce,
ale spokojen jsem nebyl…jídlo po závodě opět slabé…
2014 – Ludwig König Lauf – 50 km klasicky- Německo–pěkný závod, poměrně málo sněhu, ale moc hezké
počasí, příroda kolem i samotná organizace. Pamatuji se,
jak mě předbíhala elitní skupina ve druhém kole… to byl
ale hukot….
2014 – Vasaloppet(Vasův běh) – 90 km klasicky Švédsko– královský lauf, Vasův běh (Vasaloppet), nejstarší,
nejdelší a největší světový závod v běhu na lyžích na počest
povstání švédského šlechtice Gustava ErikssonaVasy proti
dánské nadvládě. Tento ultramaraton se běží ze Sälenu do
Morya je pro většinu Švédů srdeční záležitostí a velkou událostí. Na webu ho švédští organizátoři inzerují jako „výzvu
roku“. Zúčastnit se ho, je pro Švédy otázkou cti, vítězství zaručuje slávu a sportovní „nesmrtelnost“. Švédové říkají, že
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každý Švéd by měl alespoň jednou běžet Vasův běh. Samotného závodu se každoročně účastní přes 16.000 běžců! Měli
jsme to štěstí, že jsme běželi jubilejní 90. ročník. Fantastická atmosféra na startu i během závodu, fanoušci podél celé
trati mohutně povzbuzují, rozdávají občerstvení, kyselé
okurky, zvoní na zvonce. V paměti mi utkvěla jednak nekonečná cestado Švédska malým mikrobuskem a pak fantastická atmosféra závodu. V tomto roce byly v celé Evropě velmi špatné sněhové podmínky, jak na trénink, tak i na místě
samotném ve Švédsku. O pořádání závodu bylo rozhodnuto
až pouhý týden před stratem. Natrénováno jsem měl děsivě
málo, asi jen 120 km, atmosféra závodu mne však docela
pohltila. Připadal jsem si jak v transu, perfektní organizace,
logistika, borůvková polévka na občerstvovacích stanicích,
vstávání již kolem třetí hodiny ranní, aby se člověk dostal
včas na start. Byl hodně měkký sníh, chvílemi sněžilo i pršelo, moc to nejelo, a pak ještě totální beznaděj, když člověk skoro po hodině cupitání po startu naprosto ucpanou
sjezdovkou vyleze na kopec a tam ho vítá tabule s nápisem,
že do cíle zbývá ještě 86 km... ale v cíli jsem byl náležitě
pyšný a moc jsem si to užíval, úžasný zážitek!!!
2015 – Engadin Ski Marathon – 42 km volnou
technikou–Švýcarsko – nádherný závod za azurového počasí v okolí Svatého Mořice přes zamrzlá jezera s kulisou
impozantních alpských vrcholů. Běží se bruslařskou technikou na krásně upravené trati. Perfektní organizace i zázemí;
byl to můj první závod volnou technikou. Půjčil jsem si na
to boty i skatové lyže od kamaráda Jirky Režného, bohužel
boty byly o číslo menší, takže jsem dojel s pěknými puchýři
a odřenýma nohama; ale zážitky to přebily, krásné prostředí. Až na ty boty se mi jelo docela dobře.
2016 – Dolomiten Lauf – 43 km – klasicky - Rakousko – moc hezký závod v okolí Lienzu, bezchybná organizace, krásné horské prostředí, mrzlo, jelo se mi moc
dobře, líbily se mi klasické dřevěnné seníky v blízkosti trati i
staré stylové domy v celém údolí.
2016 – BiegPiastow – 55 km – klasicky - Polsko v sousedních polských Jakuszycích, zhruba čtyři kilometry
od Harrachova – po stránce organizační i z hlediska péče
o účastníky jeden z nejlepších závodů, vzhledem k více jak
polovičnímu startovnému oproti Jizerské 50 by se její pořadatelé měli jít do Polska učit.
2017 – Sapporo Ski Marathon – 50 km volnou
technikou – Japonsko – můj jediný závod mimo Evropu
– nádherný zážitek, krásná kopcovitá, dobře připravená
a zmrzlá trať v okolí olympijského města Sappora. Moc pěkné počasí, jelo se mi naprosto skvěle. V tomto roce jsme byli
jedinými dvěma Čechy na startu; polévka Rámen po závodě
byla naprosto skvělá, dávali jsem si i nášup!; Japonci se
k nám chovali velice mile a pořád se s námi chtěli fotit. Po
samotném závodě jsme pak během 14 dní procestovali
Japonsko od Sappora až dolů na jih na ostrov Taketomi
u Tchajwanu; takže od sněhových závějí a běžek v Sapporu
do tropického ráje za šnorchlováním a za velrybami!
2018 – Marcialonga – 70 km – klasicky - Itálie– 45.
ročník - italská klasika v Dolomitech se startem v Moeně
a končící tříkilometrovou „stěnou“ v Cavalese. Nádherné
počasí, ale hodně teplo, bylo obtížné trefit „mázu“. Úžasná atmosféra v typických italských vesničkách po trati;
bohužel 9 km po startu mě ve sjezdu sestřelil nějaký šílenec, který do naší skupinky najel na zledovatělém sjezdu
bezohledně zezadu, takže jsem si po pádu bolestivě narazil
kostrč a zbývajících 61 km bojoval nejen s rozměklou tratí,

ale i se silnou bolestí; ale atmosféra i prostředí nádhera,
Italové obklopili v městečkách trať a fandili a fandili! Ale
ten závěr v Cavalese byl po 67 km fakt drsný!
2018 – Birkebeinerrennet - 54 km – klasicky
- Norsko– 80. ročník – ikonický běh, nejtradičnější a nejprestižnější norský lyžařský závod. Trasa vede z městečka
Reny do lyžařského střediska Lillehammeru. Závod měří
54 kilometrů, které závodníci musí překonat klasickým
stylem a se závažím o minimální váze 3,5 kg na zádech.
Birkebeinerrennet se běhá jako připomínka cesty, kterou
na počátku 13. století vykonali TorsteinSkevla a SkjervaldSkrukka. Tito muži byli příslušníky birkebeinerů (v překladu „březonozí“), kteří v občanské válce podporovali krále
SverrehoSigurdssona, a zachránili na lyžích malé princátko
HåkonaHåkonssona. Březonozí své pojmenování dostali
podle toho, že si nohy obalovali březovou kůrou. Je to moc
krásný a těžký závod a já si tu vybral hodně smůly. V neděli
před plánovaným čtvrtečním odletem do Osla jsem dostal
silnou střevní chřipku, vypadalo to, že se budu muset se závodem rozloučit. Naštěstí mi můj dobrý kamarád doktor Tomáš Šindler nasadil na dva dny infuze, takže jsem nakonec
sice oslaben, ale letěl. V pátek jsem se šel jen pěšky podívat
na trať a v sobotu ráno radostně vyběhl. Byl hodně silný
mráz, teplota hluboko pod nulou a sluníčko. Trať začíná
dlouhým nekonečným 12km stoupáním, které jsem celkem
dobře zvládl, přestože jsem se po nemoci šetřil, bohužel při
prvním dlouhém rychlém sjezdu jsem ve stopě najel jednou lyží na aluminiový sáček od gelu, který vyhodil jeden
ze závodníků. Lyže se zadrhla a já po několika kotrmelcích
přistál na zmrzlé trati. Byl jsem ochromený bolestí v koleni
a ve stehně i lehce otřesený a vážně uvažoval, že vzdám…
pak jsem se postavil a zkoušel zatížit nohu, možná i díky
silnému mrazu, adrenalinu, ale i díky úžasnému povzbuzování diváků, kteří byli rozseti podél trati ve sněhových
záhrabech, to nějak šlo. Tak jsem pomalu vyjel a dával si postupné mety, do cíle jsem se nakonec doplahočil v čase 6:47
hod a byl šťastný…bohužel to už jsem nemohl na nohu ani
došlápnout, krevní výron se mi rozjel po celém stehně a já
musel za pomoci kamarádů dokulhat k busu, pak k vlaku,
naštěstí pro nás přijela k vlaku naše paní domácí autem.
Domů jsem pak letěl o berlích a dva měsíce dával nohu na
rehabilitacích dohromady, ale závod to byl moc krásný…..
2019 - Tartu Ski Marathon – 63 km –klasicky Estonsko
– závod začíná v biatlonovém centru v městečku Otepääa
končí ve městě Tartu. Většina závodu vede po perfektně
upravených stopách ve zvlněné krajině. Estonci jsou na tento svůj závod patřičně hrdi. Letos byla stopa po předchozích
oblevách a následných mrazech hodně zledovatělá, takže
jsem jel opatrně hlavně při sjezdech, protože pořád mi
v hlavě strašil loňský nepříjemný pád v Norsku. Ale jelo se
dobře a v cíli jsem se mohl radovat z dokončení série WorlloppetMasters. Následně jsem obdržel ze světové federace
zlatou medaili Masters a diplom s číslem, které označuje,
že jsem byl v pořadí 4950. na světě, který zaběhl všech
10 největších dálkových lyžařských běhů.
Za dobu zhruba 7 let jsme s kamarády procestovali
celou Evropu, zavítali do dalekého Japonska, zúčastnili se
skvělých lyžařských závodů zasazených do nádherné přírody, poznali nové přátele a odnesli si spoustu nádherných
zážitků. Je to výzva pro každého, kdo má rád běžky, pobyt
v zimní přírodě a má chuť překonávat svoje limity….
PaedDr. Miloslav Růžička

www.holesov.cz
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Spartani pilovali techniku

Mistrovství světa

Holešovská zámecká zahrada se čím dál častěji
stává dějištěm sportovních událostí, a to nejenom běžeckých závodů, ale nyní už také sportovních workoutů. V sobotu 11. 5. se uskutečnil Spartan Workout Tour
presented by ČSOB Na Zdraví, což je seriál tréninkových
akcí určený nejen všem ostříleným Spartanům, kteří již
spartanským způsobem života žijí, ale i lidem, co se na
svou spartanskou premiéru teprve chystají. Trénink vedli
samotní trenéři holešovské oficiální Spartan Race tréninkové skupiny, která se mimo jiné schází každé úterý
a zve mezi sebe další zájemce o pohyb. Na půldenním
tréninku si všichni mohli vyzkoušet některé překážky
typické pro ostré závody Spartan Race. Nechybělo tak
ručkování, šplhání, hod oštěpem, kladina a další. Vydařeného workoutu, při kterém se hlavně pilovala technika, se zúčastnily na dvě stovky sportovců.
Hana Helsnerová

Ve dnech 31. 5. až 1. 6. se v Rimini Italii, konala světová
soutěž Universe ICN v naturální kulturistice. Českou republiku
zde reprezentovala i Petra Pospíšilová ze Žop. Soutěžila zde
ve 4 kategoriich. Největší triumf dosáhla v kategorii Fitness
Model. Obsadila zde 3. misto, čímž jí náleží titul 2. vicemistr
Universe 2019. Dále se umistila na 4,6 a 7 místě. Petra se připravovala v Sportrelaxu, kterému děkuje za vstřícný přístup.

Děti si běžely pro medaili blátem i přes překážky
Po půl roce se do zámecké zahrady vrátil dětský
překážkový běh – Spartan Kids, který si přišlo užít na
dvě stě malých závodníků. Tentokrát pořadatelé udělali
velký krok kupředu. Nepodcenili zázemí, občerstvení
ani rozdělení dětí podle věku. Startovaly tak dvě věkové kategorie dětí, které byly ještě rozdělené do vln po
třiceti, aby všechny měly dostatek prostoru pro zdolání
všech překážek. Tato úprava velmi dopomohla lepší organizaci a předešlo se delšímu čekání. A pokud už na
čekání došlo, mohly si děti vyzkoušet některé překážky

takzvaně mimo soutěž. Když pak dorazily na ostrý start,
vydaly se na trať dlouhou 2 kilometry, kde na ně čekalo
celkem 24 překážek. Nechybělo oblíbené brodění se potokem, skákaní v pytli, šplh na laně, memory test, letos
také nově zvedání břemene na kladce a spousta dalších
dobrodružných zastávek. Tento trénink pro děti již tradičně zorganizoval spolek Spartan training group Holešov, který se zároveň snaží pomáhat potřebným. Výtěžek
z dobrovolného startovného ve výši 11 660 korun byl
rovnou na místě předán trojčátkům z Kunovic, která ne-

měla úplně snadný příchod na svět. „Byli jsme moc rádi,
že mezi nás přišly také děti z Dětského domova Zlín Lazy,
ke kterým nebyl osud příliš štědrý. Všichni doběhli velkou trať se všemi překážkami,“ neskrývala radost jedna
z hlavních organizátorů akce Kamila Nguyenová. Děti si
pohybové odpoledne naplno užily, snažily se, do svého
výkonu daly všechno, některým ukápla i slzička, ale
i přesto se pak všechny setkaly v cíli s medailí na krku,
plné dojmů a hlavně šťastné. Děkujeme za takové akce.
Hana Helsnerová

Mladí hasiči soutežili „O pohár starosty SDH Holešov“
Dne 9. 6. 2019 uspořádal SDH Holešov XV. ročník
soutěže mladých hasičů v požárním útoku „O pohár
starosty SDH Holešov“. Soutěže se účastnilo 12 družstev
mladých hasičů. V průběhu soutěže byla možnost shlédnutí řízení RC modelů. Soutěž v požárním útoku proběhla ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci.
Mladší žáci: 1. místo Horní Lapač
2. místo Martinice
3. místo Chropyně.
Holešovští MŽ obsadili 5. místo.
Starší žáci: 1. místo Ludslavice
2. místo Roštění
3. místo Horní Lapač

Holešovským starším žákům se bohužel nepodařilo
dokončit.

Děkujeme všem družstvům za účast a blahopřejeme k hezkým sportovním výkonům.
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Nedostačující a nepraktické řešení dopravy v Holešově
Dopravní infrastruktura v Holešově se pomalu mění, ale
zda jde o řešení nejlepší, nelze s jistotou konstatovat. V rámci
odlehčení dopravy, resp. průjezdu automobilů centrem města,
byl vybudován obchvat města v jeho jižní části od obce Martinice dále na Bystřici pod Hostýnem. Tím měla být svedena doprava od krajského města Zlína dál na Bystřici pod Hostýnem,
Hranice, Valašské Meziříčí apod. Nicméně, tento obchvat není
zdaleka využíván tak, jak se předpokládalo, protože hlavní dopravní proud jde ve směru Hulín, Kroměříž, Přerov atd. Přesto se
město i nadále snaží situaci s dopravou ve městě řešit... Dříve,
než se zmíním o uvažované návrhu řešení dopravy ve městě,
nemohu se také nezmínit o situaci z doby před několika, zhruba
10 lety. To byla situace o něco horší, než je dnes, proto byly ze
strany občanů naléhavé požadavky na řešení dopravy i vzhledem
k množícím se dopravním nehodám, zvláště aut s chodci na nejproblematičtější křižovatce ve městě ulic Palackého, Nerudova
a Grohova. Na Besedách občanů s vedením města, resp. se starostou, byly tyto požadavky od mnoha občanů na starostu města
několikrát vzneseny. Pro upřesnění uvádím, že v tu dobu byl
starostou města Holešova PaedDr. Zdenek Janalík, který na požadavky občanů reagoval s tím, že zjistí možnosti řešení. Vzhledem k velké složitosti, resp. k nereálnosti řešení problematiky
této křižovatky jinak dnes nejrozšířenějším způsobem, kterým je
zbudování kruhového objezdu, byl proto upřednostňován jeden
z hlavních návrhů řešení problematiky této křižovatky návrh na
řízení dopravy pomocí světelné signalizace, tedy semaforů.
Po nějaké době bylo nám občanům v této věci tehdejším starostou Janalíkem sděleno, že instalace semaforů na
inkriminované křižovatce není možná, protože by to natolik
zkomplikovalo dopravu, že by to vlastně způsobilo naprostý
kolaps dopravy ve městě! K tomu nepravdivě dodal, že touto
problematikou a návrhem se zabývaly příslušné zainteresované orgány, mj. prý také Policie ČR, dopravní odbor Kroměříže,
který prý tuto skutečnost (totální kolaps dopravy) potvrdil.
Toto vyjádření pana starosty jsme však odmítli jako irelevantní, nelogické a hlavně nepravdivé, protože když v jiných městech České republiky, ale i kdekoliv ve světě existují miliony
křižovatek řízených světelnou signalizací a to v nesrovnatelně
složitějších terénních, resp. městských podmínkách, které řídí
také mnohem složitější a náročnější dopravní situace, než je
doprava ve městě Holešově, pak je s podivem, proč by zrovna
ve městě Holešově nastala situace, kdy křižovatka řízená se-

mafory by způsobila, jak tvrdil pan starosta Janalík, totální kolaps dopravy ve městě Holešově! Otázka: jaké bude další řešení
problematiky zmíněné křižovatky? Zvítězí zdravý rozum, logika pro racionální řešení, nebo svérázná tupohlavá iracionalita
některých funkcionářů Městského úřadu?
Ale zpět k současné situaci v dopravě ve městě Holešově. Na sklonku r. 2018 se realizovala přestavba autobusového nádraží v Holešově, které je také přístupovým koridorem
k vlakovému nádraží ČD v Holešově. Tato investice se (kromě
dočasných problémů v dopravě po dobu stavby), však zvlášť
neprojevila v dopravě ve městě. Současně s dokončovacími
pracemi na autobusovém nádraží začala výstavba kruhového
objezdu na ulici Palackého a ulici Tovární, rovněž s příjezdovým
koridorem k supermarketu ALBERT. Tato investice však do plynulosti dopravy při průjezdu městem zasáhla již významně.
Průjezdnost kruhovou křižovatkou je sice plynulejší, ale časový
průjezd se zpomalil při průjezdech dlouhých vozidel, kdy např.
kamiony s návěsy nebo přívěsy, které mají značný problém
při průjezdu, neboť do značné míry ohrožují bezpečnost jiných účastníků dopravy. Jejich průjezdem se doprava nejen
zpomaluje, ale často i úplně zastaví. Lze tedy konstatovat,
že efektivnost tohoto kruhového objezdu či křižovatky nemá
požadovaný či očekávaný 100% efekt. Nemluvě o tom, že jedna část objezdu (úsek u budovy odd. Policie ČR) má naprosto
diletantské řešení. Ale to už je jiná záležitost.
Tuto skutečnost však zmiňuji proto, že podle informace, zveřejněné v měsíčníku HOLEŠOVSKO, v pasáži věnované
investicím, které mají být kryty rozpočtem města, je rovněž
zmínka, že se „ jedná o možnostech a podmínkách na vybudování kruhové křižovatky v městské části Všetuly, lokalitě známé
jako U cukrovaru“! Jakkoliv se zatím „jedná o možnostech“, tak
v informaci se píše, že„ se zahajuje práce na dokumentaci pro
územní řízení!“ To znamená, že jakkoli jde zatím pouze o úvahu
a možnostech výstavby kruhové křižovatky, přesto se již vydávají finanční prostředky na práce, které nejsou ještě ani definitivně projednány, natož schváleny. K této záležitosti mám dvě
závažné a zásadní připomínky. První, že zmíněná křižovatka
ulice Palackého a ulice Krátká v citované lokalitě U cukrovaru
není nijak zvlášť složitá ani komplikovaná, ale jde o klasickou
tříramennou křižovatku. Problém u ní je pouze ten, že ačkoliv
je ulice Palackého dostatečně široká, na tříproudovou vozovku
ve směru od středu města do Hulína a opačně, ulice Krátká je
pouze v dimenzích dvousměrného provozu. Touto křižovatkou projíždím několikrát
denně, mám tedy do značné míry odpozorováno možné a poznamenávám, že také
snadné, rychlé a finančně nenáročné řešení, které spočívá ve vodorovném značení
a nijak složitou a náročnou úpravu vozovky,
resp. terénu pro odbočování do ul. Krátká ve
směru od Hodonína, resp. v přímém směru
do centra Holešova. Vzhledem k situaci
a k poměrně snadnému řešení jinak často
komplikovaného průjezdu touto křižovatkou (auta se totiž při odbočování vlevo do
ul. Krátká ve směru od centra města řadí
tak, že není vždy možné bez problému
projet ve směru do Hulína) je toto řešení
maximálně racionální.

až
Kč
5001500,až 1500 Kč

Několikrát jsem v této věci písemně (emailem) i osobně žádal vedení města, přesněji starostu pana Mgr. Seiferta
o zajištění alespoň řádného vyznačení vodorovného značení
tak, aby se vytvořily ve směru z centra do Hulína dva pruhy,
jeden pro odbočování do ul. Krátká, druhý pro přímý průjezd
ve směru do Hulína, třetí by zůstal pro průjezd vozidel, přijíždějících z ul. Krátká, resp. od Hulína. Městské, resp. obecní
úřady mají ze zákona sloužit občanům, řešit jejich problémy,
požadavky, potřeby, přesto pan starosta na emaily nereagoval. Při osobním jednání dal sice příslib, že se bude záležitostí
zabývat, ale výsledek byl stejný, jako v případě emailů, tedy
žádný. Obrátil jsem se také na Krajský úřad ve Zlíně, odbor
dopravy s žádostí o totéž řešení. Přišla odpověď, že se požadavkem, resp. návrhem budou zabývat. Zabývají se zřejmě
dodnes, což je víc jak rok.
Pokud je zamýšlená kruhová křižovatka ve Všetulích
U Cukrovaru výsledkem řešení zainteresovaných orgánů MÚ,
pak je to úvaha či návrh na řešení, který za
a) neodpovídá dané situaci inkriminované křižovatky,
neboť zmíněná uvažovaná kruhová křižovatka by s ohledem
na reálný předpoklad dokončení výstavby dálnice D49, byla
jednak finančně nákladná, ale také do značné míry nerentabilní, resp. po zprovoznění D 49, s návazností na jižní obchvat,
podstatně méně využívaná, za
b) dle mého obyčejného selského rozumu, by bylo naprosto dostačující (a ekonomický výhodné) provést úpravy
křižovatky, jak jsem výše popsal s tím, že se za
c) ušetří miliony korun a křižovatka by mohla ideálně
sloužit ke spokojenosti občanů, automobilové dopravě i bez
kruhové křižovatky a za
d) pokud by došlo k „modernizaci“ této křižovatky, jak
bylo mnou výše uvedeno, vyšší efektivnosti této modernizace
by prospěla i instalace semaforů, které by spolu s vodorovným
značením zajistily naprostou efektivní plynulost dopravy této
křižovatky.
Možná jsem snílek, možná fantazíruji, rozhodně si však
nevymýšlím a uvažuji, alespoň si to myslím, racionálně. Vycházím totiž z vlastních dlouhodobých zkušeností a znalosti
problémů, které se ve městě Holešově vyskytují, a které se neřeší. Pokud ano, ne vždy racionálně a ke spokojenosti občanů,
zvláště co se týká dopravy, která do značné míry komplikuje
a ztěžuje život občanů města Holešova. Proto si kladu faktickou otázku, zda dokáže staronové vedení Městského úřadu
potažmo zastupitelé, se nad těmito logickými skutečnostmi
racionálně zamyslet, ekonomicky uvažovat a předkládat řešení, které by bylo zbaveno vnějších vlivů např. lobbingu? Chápu,
je to těžké, lobby (a výhody z něj plynoucí) už delší dobu patří
do portfolia (nejen) naší české politiky, proto i činnost komunálních politiků s vyloučením vlivu lobbingu je nejen těžká,
mnohdy i nemožná,
stejně jako je tomu
Koupím tuto
s nezničitelnou koohýbanou stěnu
rupcí. Otázka ovšem
je, jaké velké úsilí je či
bylo za tímto účelem
také vynaloženo, že?
Jiří B a ť a , Holešov-Všetuly, 25. dubna
2019

Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě
na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji.
Tel.: 605 341 132.

Tel.: 603 447 040

Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 731 920 074.
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Reakce na článek „Nedostačující a nepraktické řešení...“
Rád bych poděkoval panu Baťovi o jeho snahu popsat jeden z velkých holešovských problémů, kterým
je doprava ve městě. Zásadní zvrat k řešení dopravy ve
městě byla skutečnost, že se našemu místostarostovi
V. Jurčíkovi, který se stal náměstkem nově vytvořeného
hejtmanství, podařilo zařadit do krajských plánů jihovýchodní obchvat města a tím padla varianta v tu dobu
již překonané myšlenky vnitřního obchvatu. Tehdy bylo
na místě připravit komplexní řešení dopravy Holešova.
Nyní se vracím k rozdělané práci. Rád bych prosadil vypracování takového plánu, kterým by byl generel dopravy - vyhodnotí současný stav a navrhne řešení v pořadí
důležitosti (okamžitě nutné, doporučující v horizontu let
a doporučující v horizontu desítek roků).
Součástí dopravy je řešení bezpečnosti i chodců
a cyklistů, proto pro ně musí navrhnout komunikační trasy a jejich bezpečnou symbiózu s automobilovou dopra-

vou, tedy místa přecházení a v případě souběhu tras pak
např. vyznačené pruhy na komunikacích. Mj. dnes tolerované ježdění cyklistů po chodnících nepovažuji za řešení.
K dopravě patří i parkování. I zde je před námi kus
práce. Za řešení nepovažuji toleranci parkování v rozporu s vyhláškou. Obávám se, že tento problém nás občany
bude velmi bolet, neboť si pořád ještě myslíme, že pořídit si auto je čistě naše věc, ale kde ho zaparkujeme,
se nás již netýká. K provozním nákladům na auto patří
i náklady na jeho zaparkování.
Generel nám dá odpověď na spoustu dílčích řešení,
např. kde vybudovat kruhový objezd, světelnou signalizaci, odbočovací pruhy nebo ostrůvky, ale i místa pro
parkování, garáže či parkovací domy.
Bude to důležitý dokument, který ukáže, kam
a jak co nejsmysluplněji vynakládat prostředky města.
Naznačí řešení, které se dají udělat jednoduše a levně.

Usnadní cesty k financování velkých dopravních projektů. Celkově pomůže nám všem k bezpečnějšímu životu
v našem městě.
Souběžně s prací na zadání generelu dopravy nyní
intenzivně jednáme a připravujeme varianty k umožnění průjezdu průmyslovou zónou. Pokud bychom uspěli,
byl by to další pozitivní moment v řešení neuspokojivé
dopravní situace v centru města.
Věřím, že u kolegů v zastupitelstvu najdu podporu
a nejen v oblasti dopravy, ale i v dalších oblastech, kde
nám koncepce chybí, jako zeleň, či závazné studie k řešení veřejných ploch, dětských hřišť, nebo lokalit k nové
bytové výstavbě.
V každém případě děkuji panu Baťovi a nejen jemu
za zájem o věci ve městě a o podněty, které se ve své
práci snažím vyhodnotit a využít.
Pavel Karhan, místostarosta

Dopravní zatížení je největší komplikací fungování města
Vyřešit dopravu ve městě je v současné době takřka nereálný úkol. Za posledních několik let narostlo
dopravní zatížení všech lokalit města několikanásobně
a situace se stále více komplikuje. Řešit dopravu a odlehčit některým nejvíce komplikovaným lokalitám se snažilo vedení města v různých obdobích a různými opatřeními. Některá byla dílčí a jen lokální, ale jiná celková
a zásadní. V minulých obdobích byly opraveny některé
ulice (Sušilova, Školní, 6. května, část sídliště Novosady, U Letiště, Nár. bojovníků apod.), vybudovány dvě
kruhové křižovatky a jedna vytvořena úpravou značení,
zásadně opraveno autobusové nádraží apod. Za poslední roky také vniklo několik parkovišť – na Novosadech
v několika lokalitách, U Letiště, za kinem, za poliklinikou, ve Všetulích za parkem atd. Ale toto je stále málo.
Nejvíce problematická a nebezpečná je doprava
a chování řidičů především ve Smetanových sadech
a v ulici Družby – tedy kolem škol – samozřejmě v ulicích Palackého a Masarykova (hlavní tahy), ale i v dalších
místech: ul. Očadlíkova, Novosady, Grohova, Nerudova a
Dlažánky, Školní, Sušilova, Bezručova především u ZUŠ
aj., ale také např. přes náměstí, nebo v Dobroticích či
Tučapech.
A jaké jsou příčiny? Jednoznačně si za situaci můžeme sami. Je nám přednější pohodlnost a stále doháníme
čas. V rodinách nejsou výjimečná už i tři auta a ještě
mnohdy služební k tomu a zcela jsme ztratili ohleduplnost a pochopení.

Velkým hendikepem stále zůstává stav komunikací
a chodníků. A toto je důvodem mnoha investic, které
město v posledních letech realizovalo a nyní připravuje
– připravuje se celková rekonstrukce a vybudování parkovacích míst v ulici Plačkov, rekonstrukce ulice Grohova
a Očadlíkova i s vybudováním nových parkovacích míst
i s návazností na ul. Samostatnost, další etapa úprav na
sídlišti U Letiště a také u plaveckého bazénu nebo na Novosadech. V přípravě je také několik chodníků v okrajových částech města. Některé tyto jmenované investiční
akce jsou v oblasti projekční přípravy a jiné i už v oblasti
režimu schvalování územního rozhodnutí. Při postupné
realizaci uvedených akcí se bude vycházet z finančních
možností města a případných dotací nebo spoluúčastí,
ale také podle toho, jak se podaří vyřešit všechny související majetkoprávní věci.
Mnozí spoluobčané si stěžují, že je Holešov rozkopaný, ale ono to bez toho rozkopání nejde. A uvědomme si,
že některé z investic nebo opravy a úpravy křižovatek by
nebylo třeba asi v takové míře realizovat, kdyby již existovala komunikace D49, jež by „zokruhovala“ holešovský
obchvat. Tato stavba se připravuje již bezmála 17 let
a v současné době je opět realizace v nedohlednu. Původně kvůli křečkovi a dalším živočichům a nyní po
rozhodnutí soudu, že stavba může být realizována, tak
její zahájení leží už jen na Ministerstvu dopravy a vládě.
Ale nezdá se, že by budování této komunikace bylo pro
ně hlavní prioritou.

V současné době město řeší v rámci příprav alespoň
částečná opatření k vyřešení dopravně komplikovaných
míst – jedná se o Smetanovy sady a ulici Družby. Předpokládáme, že během prázdnin k některým opatřením
dojde. V ulici Družby předpokládáme její zjednosměrnění a ve Smetanových sadech vytlačení motoristů
mimo tento park. Se Smetanovými sady také souvisí
vybudování nového parkoviště u 2. Základní školy. Proti
navrhovanému řešení je už ale sepsána petice. Ale zatím
způsoby řešení nebyly veřejnosti nebo veřejně představeny. Takže počkejme na představení řešení lokality při
setkání jak s pracovníky škol (1. a 2. ZŠ) a potom také
s obyvateli Plačkova. Je asi celkem jisté, že se nelze zavděčit všem a také je celkem pravděpodobné, že mezi
lidmi kolují různé fámy, nebo že lidé neznají důvody
k některým opatřením a také návaznosti a souvislosti.
Ale k tomu třeba příště.
A protože dochází stále více k agresivitě řidičů,
nedbalosti a bezohlednosti, a to nejen k dalším účastníkům provozu, ale také k zeleni a vybavení města – Městská policie postupně zpřísní postihy a svou důslednost
a možná se také sem tam stane, že některý z řidičů najde
na svém předním kole „botičku“. Bohužel ale nezbývá,
než k podobným opatřením opět sáhnout.
Pěkné letní dny a mysleme na to, že na silnicích
nejsme sami a často se setkáváme s chodci a cyklisty
a dětmi.
Rudolf Seifert, starosta

Můj zážitek z rybářských závodů 18. 5. 2019 v Holešově
Jsem skalní návštěvnice rybářských závodů a vždycky jsem byla velmi spokojená s nabídkou občerstvení. Jako každý rok jsem si koupila kapra na roštu. Letos jsem jich zakoupila 11 porcí pro celou rodinu za dosti velké peníze. Z místa, kde jsem platila, jsem neviděla, co mi obsluha zabalila. Spokojenost s nákupem mě přešla, když jsem doma nákup
rozbalila. Všech 11 porcí byly samé konce kapra - ocásky. Rozladilo to nejen mě, ale i celou rodinu a hlavně vnoučata. Myslím si, že takový nekorektní přístup k zákazníkovi, který
kupuje 11 porcí, není vhodný.
Zklamaná návštěvníce letošních rybářských závodů (redakce zná jméno pisatelky)
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Co předcházelo výstavbě terminálu AUN
a nadcházející rekonstrukci železniční stanice Holešov
16. května proběhlo v Uherském Brodě vyhlášení
výsledků soutěže Stavba roku Zlínského kraje, kde město
Holešov obdrželo Čestné uznání za stavbu „Dopravní terminál Holešov“.
V období 2012 – 2016 jsem byl členem Výboru pro
strategický rozvoj a investice Zlínského kraje. Na jednání
19. dubna 2013 probíhal výběr 3 lokalit, které měl výbor doporučit Zastupitelstvu Zlínského kraje zařadit do
Strategického plánu rozvoje Zlínského kraje do kapitoly
Rozvoj dopravní obslužnosti na léta 2014 – 2018. Využil
jsem příležitosti a navrhl zařadit mezi 3 vybrané lokality
také revitalizaci holešovského autobusového nádraží
(AUN). Po schválení Zastupitelstvem ZK bylo holešovské
AUN zařazeno do Strategického plánu obslužnosti ZK, což
znamenalo při podání vhodného projektu velkou pravděpodobnost jeho realizace, a to s minimálními náklady pro
město Holešov.
Na podzim 2013 město reagovalo na vypsaný operační program ROP NUTS II Střední Morava, výzvu č. 46
Fyzická revitalizace území. Předmětem projektu byla
kompletní revitalizace ulic Sušilova, Národních bojovníků
a části ulice Havlíčkova, doplněné o rekonstrukci částí ulic
Školní, Novosady a Havlíčkova. Aby byly splněny podmínky a město získalo dotace, byla nutnost rekonstrukce uvedených ulic zdůvodněna tím, že na sebe navazují a projekt
tvoří jeden funkční celek. Jedná se o velmi frekventovanou
spojnici největších městských sídlišť Novosady a Kráčiny
a navazující zástavby rodinných domů s poliklinikou a centrem města, resp. s autobusovým a vlakovým nádražím.
Holešov s projektem uspěl, v roce 2014 proběhla podstatná část jeho realizace a dokončen byl v červnu 2015. Celkové výdaje byly téměř 25 mil. Kč, z toho náklady města
necelé 4 mil. Kč a dotace z EU činily 21 mil. Kč.
V březnu 2016 byla vyhlášena výzva č. 24 IROP –
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, SC 1.2,

kde byla v případě zařazení projektu do 1. kola reálná
šance proplacení až 90 % uznatelných nákladů. Holešov
reagoval přihlášením projektu Dopravní terminál Holešov,
který řešil výstavbu nového autobusového nádraží a úpravu stávající silnice III/43822 ul. Nádražní včetně přilehlých
účelových komunikací v bezprostřední blízkosti železniční
stanice (žst.) Holešov. Aby mohl být projekt včas podán,
bylo třeba vypracovat ve zkráceném termínu projektovou
dokumentaci, studii proveditelnosti, absolvovat řadu
jednání se Zlínským krajem, společností KRODOS, ŘSZK,
SŽDC, VAK, EON a dalšími. Přesto byla žádost v listopadu
2016 podána a projekt byl v roce 2018 realizován. Celkové
výdaje činily 31 mil. Kč, náklady města 6 mil Kč a dotace
s MMR 25 mil. Kč. K tomu, že byl projekt úspěšný nemalou
měrou přispěl fakt, že byla v roce 2013 revitalizace holešovského AUN zařazena do Strategického plánu rozvoje
Zlínského kraje 2014 – 2018.
13. 4. 2015 jsem byl přítomen na jednání Moravského dopravního fóra v Olomouci, kde byl mimo jiné
představen záměr modernizace železniční tratě Kojetín
– Valašské Meziříčí, který přednášel náměstek GŘ SŽDC
Mojmír Nejezchleb. O přestávce jsem společně s tehdejším
náměstkem hejtmana ZK Jaroslavem Drozdem panu Nejezchlebovi představil záměr modernizace holešovského
AUN, který by měl větší efekt, pokud by na něj navazovala
rekonstrukce železniční stanice a byl tak vytvořen společný terminál. U debaty byl přítomen také ředitel SFDI
Zbyněk Hořelica, který slíbil, že pokud záměr podpoří ministerstvo dopravy, vedení SŽDC a Zlínský kraj, pokusí se
záměr zařadit co nejdřív do plánu SFDI. Po celý rok probíhala řada jednání na nejrůznějších úrovních a výsledkem
bylo, že na příštím Dopravním fóru Olomouc 11. 4. 2016
náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček ve svém vystoupení uvedl plánovanou postupnou modernizaci železniční
tratě Kojetín – Val. Meziříčí včetně určení prioritních sta-

veb - rekonstrukce žst. Holešov a Bystřice pod Hostýnem
s termínem zahájení v roce 2019.
Po předání této informace na poradě vedení u starosty města jsem byl pověřen navázáním spolupráce
s Oblastním ředitelstvím SŽDC Olomouc a prověřením
možností vzájemného propojení projektu rekonstrukce
dopravního terminálu AUN s projektem rekonstrukce žst.
Holešov. Následovala řada jednání, kde jsem město zastupoval společně s Tomášem Nedbalem a Stanislavem
Julíčkem. SŽDC vyhlásila výběrové řízení na generálního
projektanta, ve kterém uspěla firma EXPROJEKT. V listopadu 2016 se konalo v jednací místnosti SŽDC Olomouc první
jednání všech zúčastněných a během roku 2017 byl vypracován projekt, který počítal s řadou společných prvků
s projektem terminálu AUN. Oba projekty na sebe navazovaly, aby v budoucnu tvořily bezpečné a kvalitní propojení
autobusového a vlakového nádraží včetně nového společného informačního systému. Náklady na rekonstrukci žst.
přesahují 100 mil. Kč a hrazeny budou z prostředků SŽDC.
V roce 2018 se podařilo realizovat stavbu dopravního
terminálu AUN, ale připravená rekonstrukce vlakového
nádraží byla odložena z roku 2019 na rok 2021. Důvodem
je neustálé odkládání elektrifikace tratě Otrokovice – Zlín
– Vizovice a výstavba nového autobusového a železničního terminálu ve Vsetíně. Tyto projekty dostaly přednost.
Smyslem mého článku je seznámení veřejnosti s tím,
jak je nezbytné využít příležitosti, možné nabídky a někdy
i náhody. Ty předchází následnému zapojení mnoha lidí na
nejrůznějších úrovních, od vládních úředníků až po řadové
zaměstnance MÚ. Jde o týmovou práci, která v případě
úspěchu šetří městu desítky milionů korun. Cílem článku
je, aby si to uvědomili ti z nás, kteří stále poukazují na nedostatky, a nevidí to pozitivní, co se ve městě děje.
Jaroslav Chmelař

Májové odpoledne a vítání občánků v Žopích
V neděli 19. května uspořádal Osadní výbor Žopy
a spolek Žopské mámy "Májové odpoledne s pohádkou".
Do nově opraveného areálu zavítal nečekaně velký
počet účastníků. Všichni přítomní se mohli povozit ve
vláčku Pacifik, zhlédnout a zapojit se do divadelní pohádky Jiřího Kuhla, opéct si špekáček. Závěrem odpoledne hlavně na děti čekalo překvapení, kdy nad hlavami
několikrát prolétlo letadélko, a z nebe se sypala spousta
barevných bonbonů.
Následující neděli 26. května přivítal osadní výbor
nové žopské občánky - 5 chlapců a 1 děvčátko.
Krátký kulturní program dětí z MŠ Žopy a žáků ZUŠ
Holešov přispěl ke slavnostní náladě prosluněného odpoledne.
Starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert předal maminkám kytičku a od předsedy Osadního výboru
Luďka Hradila dostali občánci malý dárek s přáním všeho krásného do života.
Osadní výbor Žopy

30 | holešovsko

www.holesov.cz

INZERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry
Podlahy garáží - leštěné betony
Vyrovnání podkladů - pěnobeton
Aplikační tloušťka od 2 cm
Valašské Meziříčí, tel.:

605 350 556

www.podlahy-bares.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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