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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Investiční akce už probíhají
Připravujeme další výstavu

Fotosoutěž #bestofholesov vrcholí 30. dubna a chystá se výstava
Do konce dubna mají všichni amatérští fotografové
možnost zaslat Městskému kulturnímu středisku Holešov snímky Holešova a okolí. 30. dubna vyvrcholí fotosoutěž #bestofholesov, kterou po novém roce vyhlásilo
informační centrum s jednoznačným cílem – veřejnost
inspirovat ke zdravotním procházkám s mobilem nebo
fotoaparátem v ruce. Soutěžní fotografie budou od května vystaveny v arkádách zámku.
„Foťte, foťte, foťte! Zkuste na obyčejných věcech
najít něco nevšedního. Klidně vyfotografujte obyčejné
pole, ale najděte na něm něco zajímavého,“ vzkazuje
Jana Spáčilová z informačního centra, které pod hlavič-

kou kulturního střediska fotosoutěž vymyslelo. Chtělo
lidi vybídnout k pozitivnímu myšlení a hledání odreagování právě v procházkách po městě a jeho okolí a zachycení hezkých a zajímavých pohledů na fotografiích.
Od začátku soutěže do uzávěrky Holešovska se na
zámku sešlo šedesát fotek. Jak se dalo očekávat, amatérské fotografy nejvíce inspiroval zámek, ale také detaily
z přírody, příroda pod sněhem nebo nevšední pohledy na město. Podmínkou zařazení snímků do soutěže
přitom bylo označení hashtagem #bestofholesov, být
fotoamatér a skutečný autor fotky, sledovat facebook
MKS Holešov nebo instagramový profil @visitholesov
a do soutěže zaslat nanejvýše pět snímků.

Lukáš Hasala

MKS Holešov soutěžní snímky pravidelně sdílí na
facebooku @MKSHolesov a instagramu @visitholesov
pod hashtagem #bestofholesov. Od dubna se do soutěže
zapojili také studenti Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.
Dana Podhajská

Šimi Zicháček

Ota Veverka
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„Uvědomujeme si, že každý nemusí mít facebook
nebo instagram, proto lidem říkáme, že soutěžní fotografie mohou zveřejnit také na profilu někoho blízkého.
Je však nutné uvést autora,“ dodává Jana Spáčilová.
Soutěž končí 30. dubna, plné znění podmínek soutěže je uvedeno na www.holesov.info.

Sára Odložilíková

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Druhé jaro s epidemií…, ale neztrácejme i nyní naději
Vážení a milí spoluobčané,
letošní jaro je v jedné věci podobné jako to loňské
a v druhé se výrazně liší. Odlišné je svým pomalejším
nástupem a postupným zvyšováním teplot. Říká se sice,
že je jaro opožděno, ale přichází stejně, jako to bývalo
„kdysi“ dříve. Tak můžeme doufat ve větší úrodu, nepomrzlé ovocné stromy či vinohrady a tím následně postupný příchod léta. Toto jaro je naopak ale stejné tím,
že druhým rokem procházíme tvrdými protiepidemickými opatřeními a už „po kolikáté“ vlně covidové nákazy
směřujeme k třetímu rozvolnění různých omezení a snad
tím i k postupnému návratu do normálního života.
Věřím, že jste prožili pokojné a radostné Velikonoce
a nadějné jarní období nám přináší alespoň trochu pozitivních vjemů doplněných probouzením přírody i s tak
důležitou možností rozvoje vlastních aktivit. Nadále ale
prožíváme složité období, které klade na každého nelehké úkoly – tj. disciplínu, pochopení pro různá opatření
a potřeby druhých a tolik potřebnou ohleduplnost k okolí.
A tak doufejme, že už více než roční složité období nebude mít pro nás dalekosáhlejší důsledky, než se
předpokládá. Vždyť: „Bojíme se, že po epidemii koronaviru přijde epidemie srdečních onemocnění. Rok
se nehýbeme, přibýváme na váze, množí se psychické
problémy a zanedbává se prevence.“ (Aleš Linhart)
a že: „Dnes zažíváme epidemii dvou nemocí, covidu
a nemoci lidské společnosti. Nepochybuji, že nad první
nemocí člověk zvítězí - a možná dříve, než si myslíme.“
(V. Klaus) a také a už dlouhodoběji: „Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské odpovědnosti. Naše
svědomí musí dohnat náš rozum, jinak jsme ztraceni.“
(V. Havel).
JE TŘEBA POJMENOVÁVAT DĚNÍ BEZ MLŽENÍ
Poslední rok a veškeré dění v naší zemi za poslední
čtyři měsíce nás dovádí do nejistoty a také k výrazné
nedůvěře a nespokojenosti s mnoha rozhodnutími
i se samotným vedením naší země. Poslední tečkou
a vykřičníkem jsou informace o výbuchu vrbětických
muničních skladů v roce 2014 i další dění kolem vakcín
či výměn ministrů. Nedivme se, že tím narůstá nespokojenost a také opozice ke všem opatřením. Ty se stále
více jeví jako méně potřebná a jen se tímto prohlubuje
krize ve společnosti spojená s narůstající občanskou
neposlušností.
Po Velikonocích nastoupili do škol žáci prvního
stupně základních škol. Zatím po týdnech a polovinách tříd („rotačně“), tedy kromě 1. Základní školy,
která velmi uvážlivě a mistrně využívá své kapacity
i možnosti obou budov školy a tím mohou navštěvovat
školní docházku všechny děti prvního stupně. Nastoupili i předškoláci do mateřských škol. Podmínkou je
ale testování dětí (dvakrát týdně) - ve školkách rodiči,
ve školách za dohledu pedagogů. Další podmínkou
jsou ale i celodenní ochrany dýchacích cest respirátory.

A právě tato opatření vyvolávají u některých rodičů rozhořčení. I v Holešově vznikl dopis podepsaný
několika desítkami rodičů směřovaný vedení 2. Základní školy i zřizovateli, městu Holešov. Odpovědi
obou oslovených organizací byly autorům odeslány
a je třeba konstatovat, že ani vedení školy ani města
nemají žádnou možnost měnit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví či Vlády ČR, která vzniknou v platnosti pandemického zákona nebo podle nouzového
stavu. Pokud by tak učinili, byli by sami vystaveni
trestnímu stíhání.
Přesto asi většina z nás rozumí tomu, že mít zakryté celodenně dýchací cesty, nebo nosit respirátory
v prázdných ulicích, při rychlejším pohybu, jízdě na
kole, trvat na uzavření venkovních sportovišť pro více
amatérských sportovců a dětí je na uváženou. To také
ohrožuje zdraví lidí.
Podobně jako je už nad chápání rozumu pokračování uzavření maloobchodu, některých služeb, nebo je
velmi nepřehledná situace s očkováním a omezováním
vakcín složkám státu, které jsou nedílnými součástmi
krizového řízení a zajištění chodu země.
Přesto a naopak je nutno dbát na to, aby se další
šíření covidové nákazy u nás zastavilo a nebyly nadále
ohrožovány životy lidí a jejich zdraví následkem nemoci. Není jednoduché předvídat situaci a být „prorokem“,
a proto je třeba mít respekt k odpovědným osobám.
Navíc a skutečně všichni máme nebo známe blízké
osobnosti, které prodělaly těžký průběh onemocnění, nebo s její nákazou zemřely. Proto buďme k sobě
nadále ohleduplní a přistupujme ke všem opatřením
a ochraně našeho zdraví i našich blízkých s chladnou hlavou a uvážlivě: „V životě se dočkáme odměny
podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem.“
– E. Nightingale.
ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA
Je zajímavé, že současná covidová epidemie je
velmi podobná tzv. Španělské chřipce, která decimovala lidskou populaci planety v letech 1918 až 1920.
Podobně jako Covid 19 k nám doputovala z východní
Asie (Číny), měla podobný průběh a ničila lidem především plíce. Napřed mladým lidem (20 - 40 let), potom
celé populaci (to je trošku odlišné). Španělská chřipka
proto, že Španělsko bylo nezávislou zemí a jediným
státem, který v létě 1918 přiznal šíření nové virové
nákazy a velkou následnou úmrtnost. Válčící strany si
to nedovolily zveřejnit a přiznat, ale některé doklady
o umírajících vojácích či civilistech na podzim toho
roku jsou až hrůzostrašné (v zákopech, na lodích dovážejících do Evropy nové vojáky a především ve městech
a obcích likvidovaných hladem a jinými nemocemi).
Chřipka podobně jako covid se opakovala ve vlnách: jaro-léto a podzim 1918, jaro a podzim 1919
a jaro 1920. Potom vymizela. Snad. A údajně všichni

máme ve svých genech protilátky proti této nákaze.
V uvedených třech letech zemřelo na tuto nemoc asi
100 milionů lidí, tedy pětkrát více než za čtyři roky
1. světové války.
A co si z těchto faktů můžeme vzít? Asi, že určité
promoření má svůj smysl, že se podceňování opatření i s přípravou na nové epidemie nevyplácí (většina
populace i v našich zemích tehdy odmítala ochranu
dýchacích cest a dodržování rozestupů). V té době ale
probíhaly velmi významné dějinné události (rozpad Rakouska-Uherska, vznik dalších nových států), které onemocnění upozaďovaly, ba dokonce lidé byli asi méně
vnímaví ke ztrátám životů po válečných událostech.
Varovných příkladů jsme v posledních desetiletích
poznali nemálo. Byť někdy okrajově (např. AIDS, různé
SARS aj.). A můžeme si vzpomenout i na 90. léta, kdy
se v euforii začala likvidovat tzv. civilní obrana a její zázemí s vybavením. Krátce na to nás povodně v r. 1997
tvrdě vrátily do reality.
JARNÍ DĚNÍ V HOLEŠOVĚ
O větších investicích jsme informovali v minulém
Holešovsku i v místní TV. Tak nyní vzpomeňme ty menší. Opraven byl chodník kolem Amerického parku, v dohledné době bude zahájena oprava chodníků kolem
gymnázia v ul. Palackého, zahájeno bude vybudování
„lapolu“, důležitého zázemí pro vytvoření nového parkoviště naproti plaveckého bazénu, pro rehabilitační
centrum bude vystavěna nákladem města nová trafostanice, což je vyžádaná investice k rekonstrukci areálu, proběhnou i další úpravy chodníků a komunikací.
Vedení města si je skutečně vědomo nutnosti
opravy dalších komunikací i těch méně využívaných.
Tak bude např. dílčím způsobem opravena cesta
K Větřáku a následně se připraví její celková oprava.
Ale možnosti města jsou omezeny a každou podobnou
investici je třeba zvažovat po stránce financí i způsobu
opravy. Nyní je připravena a proběhne i oprava dětského hřiště na sídlišti U Letiště, vybudováno asi bude
nové v Dobroticích. Prioritou nadále zůstává obnova
dalších komunikací a osvětlení, důležitých objektů
města i investice v místních částech či vybudování
stálého kluziště. Po dokončení opravy kanalizace společností VaK bude následovat rekonstrukce ul. Grohova
a proběhnou další investice, nejen města (to příště).
„Státy se rozpadají, jakmile ztratily svůj cíl, svou
myšlenku. Jakmile vedoucí a odpovědní lidé a jakmile
všichni bezejmenní a poctiví pracovníci nevědí, proč
pracují a k čemu mají směřovati, pozorujeme na celém
národě zlenošení, zmalátnění, úpadek.“ - Jan Baťa.
Krásné a pozitivní jarní dny…
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení z 1. zasedání ZM Holešova
a 4. zasedání RM Holešova

Prosba o vyplnění dotazníku
pro Plán prevence
kriminality města Holešova

Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• Prominutí úhrady za nájem prostor pro umístění nápojových automatů společnosti Novomatic, spol. s. r. o.,
Zlín-Lípa. na rok 2021
• rozpočtové opatření rady č. 3/2021 dle předloženého
návrhu, rozpočtové opatření uvedeno na webu
• dotazník v plném znění k provedení průzkumu pro
účely zpracování podkladů nového „PLÁNU PREVENCE
KRIMINALITY MĚSTA HOLEŠOVA“ na období 20222025 dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se
společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování krytého bazénu dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku 45/3, k. ú. Holešov, o celkové výměře 35 m2,
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
IČ 25309161, na dobu neurčitou, a to ve dnech pondělí-pátek v době 6-16 h za účelem vybudování třech
vyhrazených parkovacích míst, z toho dvě místa pro
osobní automobily a jedno místo pro zásobování, dle
předloženého návrhu
• vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Holešov - Revitalizace místních komuni-

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o účast
na dotazníkovém šetření. Jeho cílem je zjistit názory občanů na současný stav bezpečnosti ve městě a také jejich
potřeby v této oblasti do budoucna. Rovněž nás zajímá,
jak hodnotíte prevenci kriminality v Holešově, a které
bezpečnostní problémy považujete za nejzávažnější.
Dotazníkový výzkum je prováděn v rámci přípravy
podkladů pro zpracování nového „PLÁNU PREVENCE
KRIMINALITY MĚSTA HOLEŠOVA“ na období 2022 – 2025
s předpokládanou aktualizací v roce 2024.
Otázky v dotazníku jsou dvojího typu. U otevřených
otázek (kde je tak i uvedeno) doplňujte svou vlastní
odpověď. V případě uzavřených otázek vybírejte tu možnost odpovědi, která je podle Vás nejvhodnější.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, zvolte vždy jen
jednu variantu odpovědi. Dotazník je anonymní.
Dotazník naleznete v aktualitách na webu www.
holesov.cz

•

•

•
•

•

kací 1. etapa - ul. Grohova“ dle předložených zadávacích podmínek
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Technická infrastruktura - komunikace
v lokalitě Třešňové sady“ dle předložených zadávacích
podmínek
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Kiosková trafostanice 22 kV, 400 kVA,
připojení městského bazénu a MěÚ na ul. Tovární“ dle
předložených zadávacích podmínek
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Palackého, Holešov“ dle předložených zadávacích podmínek
v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ a na základě podaných nabídek dodavatele na akci „Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště,
SO 02 ODLUČOVAČ ROPNÝCH PRODUKTŮ“, a to společnost TOPIČ, s. r. o., Palackého 528, Holešov, s nabídkovou cenou 1.920.154,44 Kč bez DPH
odvolání plné moci udělené advokátovi Mgr. Janu Tejkalovi v roce 2016 k zastupování města ve věci žaloby
podané proti rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty 15
tis. Kč za správní delikt na úseku zadávání veřejných
zakázek (revitalizace ulic)

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas
MĚSTO HOLEŠOV

V SVČ Tymy je zřízeno testovací
centrum
Zájemci o antigenní testování se mohou přijít zdarma otestovat do Střediska volného času Tymy, kde je nově zřízeno testovací místo. Testování zajišťuje Český červený
kříž Kroměříž. Testování je možné vždy v pátek v čase od 9 do 11 hodin, za tuto dobu je
možné otestovat až 120 zájemců. První testování proběhlo v pátek 2. dubna i přesto,
že šlo o Velký pátek. „Chtěli jsme umožnit testování i pracujícím lidem, kteří alespoň
v tento den volna mohou dorazit ve vyhrazeném dopoledním čase,“ vysvětlila za organizátory Jarmila Vaclachová. Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, proto je nutné
předložení kartičky pojištěnce a občanského průkazu. Prosíme o dodržování vládních
nařízení. Na testování není nutné se předem objednávat.
Hana Helsnerová
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Kluziště splnilo svůj účel, i když velice omezeně
Od ledna do poloviny března letošního roku fungovalo v Holešově veřejné kluziště, které je již tradičně vyhledávanou možností, jak si užít zimních radovánek. Tentokrát bylo kluziště umístěno na Orelském hřišti v ulici
Zlínská, pro pracovníky Technických služeb, kteří provoz
kluziště zajišťovali, tak šlo o novou zkušenost. „Letošní
bruslařská sezóna byla pro kolektiv TS nesmírně obtížná,
museli jsme se vypořádat s novým umístěním kluziště
a především dodržování nařízení vlády v nouzovém stavu, vysvětluje Petr Wolker z Technických služeb. Z důvodu
přísných vládních nařízení byl vstup na led umožněn
vždy pouze omezenému počtu osob. Je tedy logické, že
se nepodařilo uspokojit veškeré zájemce o bruslení. Ob-

sluha kluziště tak často čelila obtížným situacím. „Přes
všechny potíže bych chtěl vyzdvihnout obsluhu kluziště,
která tuto nesmírně fyzicky a psychicky náročnou službu
zvládla na výbornou a za podpory města umožnila občanům Holešova aspoň na chvíli zapomenout na nelehkou
situaci, v které se nacházíme,“ dodává Wollner. Na led se
v omezeném režimu dostalo více než 3000 bruslařů a to
je přes všechnu pachuť koronavirové doby úctyhodné číslo. Děti se mohly odtrhnout od elektroniky a mohly si užít
pohyb na čerstvém vzduchu. Ten ostatně prospívá nám
všem. Věříme, že se brzy vše vrátí k normálu a v příštím
roce se podaří provozovat kluziště tak, jak jsme zvyklí.
Hana Helsnerová

Projekt záchrany zámeckého ovocného sadu i přes komplikace pokračuje
Česká inspekce životního prostředí doručila
8. dubna 2021 na Městský úřad Holešov oznámení o zákazu kácení dosud nevykácených stromů. Jedná se cca
o 40 ks dřevin.
Protože jsme tento negativní vývoj očekávali,
realizujeme nyní novou výsadbu pouze na stávajících
volných plochách. Není možné, aby v zámecké zahradě zůstaly holé plochy místo vzácných ovocných sadů
natrvalo. V jarní etapě bude hotovo cca 70% plánované výsadby. V červnu přibude doprostřed osy nového
sadu altán, který bude sloužit k odpočinku a zároveň
přiláká návštěvníky do této nově obnovené části par-

ku. K altánu bude pravidelně vysekávaná travnatá
pěšina.
Na zbylé stromy bude do května proveden požadovaný biologický průzkum a potom budeme čekat na po-

volení dalšího kácení. Pokud jej dostaneme, doděláme
sad během letošního podzimu.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

V Tučapech byla zahájena obnova krajinné sítě
Cílem projektu, který právě město Holešov realizuje, je obnova prvků krajinné zeleně jako jsou vegetační
doprovody polních cest nebo obnova plošných prvků.
Mnoho z těchto přirozených a významných složek
krajiny bohužel padlo v minulém století za oběť neohleduplnému hospodaření jednotných zemědělských družstev. Tehdy se bohužel zcela podcenila funkce zeleně
v krajině a její vliv na erozi půdy. Začala ubývat ornice
a na několika místech byla při přívalových deštích ohrožována i samotná obec.
Díky iniciativě města v tomto volebním období,
které zajistilo projektanta, dotaci a hlavně bylo ochotno poskytnout své pozemky a zajistit souhlasy majitelů
okolní půdy, se daří realizovat projekt, jehož autorem
je společnost Paměť krajiny. Na sedmi lokalitách bude
vysazeno 639 stromů, 960 keřů a zatravněno 14076 m2

půdy. Půjde o stromy, které do naší krajiny vždy patřily,
především javor, dub, lípa, jilm, ale i ovocné stromy jako
švestka, třešeň, jabloň, či hruška.
Přínos projektu pro krajinu finančně podpořila Agentura ochrany přírody a Ministerstvo životního prostředí ČR,
které nám udělilo dotaci na dvě lokality ve výši 1,35 mil. Kč
bez spoluúčasti města a na dalších pět lokalit pak dotaci
2,5 mil. se spoluúčastí města 500 tisíc Kč. Práce na realizaci
projektu již začaly. Zhotoviteli jsou brněnské firmy Zahradnické úpravy a Paměť krajiny. Práce budou hotovy do 15.
května 2021. Součástí rozpočtu je i tříletá následná péče.
Za vzornou spolupráci chceme na tomto místě velmi poděkovat farmě pana Trhlíka z Tučap a firmě Agrova
Prusinovice.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

Holešovský instagramový profil se dostal do TOP 3 Zlínského kraje
Velkou radost nám udělal zisk bronzové „medaile“ za
instagramový profil cityholesov, který jako město spravujeme, a jehož prostřednictvím se snažíme prezentovat
a přibližovat město Holešov široké veřejnosti. Hodnocení
profilů na sociálních sítích i zpravodajů zpracovává společnost Kvalikom, která zároveň poskytuje cennou zpětnou
vazbu, ze které je možno čerpat pro další využívání soci-

álních sítí. S díky přijímáme podněty, na kterých budeme
pracovat.
Holešovský instagram byl hodnocen takto: „Trojici
nejlepších instagramových účtů ve Zlínském kraji uzavírá
město Holešov. V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel, kterých je v tomto kraji 9 a 6 z nich je aktivní na Instagramu, je
Holešov co do počtu obyvatel nejmenší. Přesto se mu daří

držet tempo se statutárními městy.“ Oceněna byla také aktivita v publikování videí na IGTV.
Snažíme se rozšiřovat si sekci sledujících uživatelů
a budeme rádi, pokud náš profil navštívíte, budete jej sledovat a označovat. Za odměnu se zase my budeme snažit
jej pro vás udržovat živý a snad i zajímavý. https://www.
instagram.com/cityholesov/
Hana Helsnerová
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Úklidová akce byla úspěšná
Město Holešov se i letos připojilo k celorepublikové
akci „Ukliďme Česko“. Úklidy probíhaly tentokrát „bezkontaktně“ a jednotlivě. V našem městě se za podpory
města o hlavní organizaci staral Sbor dobrovolných hasičů Holešov ve spolupráci se skauty, SVČ Tymy, Povodím
Moravy a Technickými službami. Místní organizátoři
zřídili v sobotu 27. března pro dobrovolníky takzvané
pytlomaty, které byly umístěny na mostech přes Rusavu
a dalších místech v Holešově. U pytlomatu si každý dobrovolník mohl vyzvednout pytel na odpadky, rukavice

a spolu s tím také mapku s vyznačenými lokalitami, které je potřeba uklidit. Vyznačena byla také sběrná místa,
odkud pytle s odpadky hasiči následně svezli do sběrného dvora. Zapojit se mohl každý, komu není lhostejno,
v jakém prostředí žije.
Už o den dříve byl ale úklid veřejných prostranství
zahájen úředníky města, kteří se vydali vstříc odpadkům
pohozeným v lokalitě pod Želkovem. K akci se v pátek
připojili také pracovníci Sfinxu, kteří tradičně pomohli
s úklidem v zámecké zahradě. Dále se k úklidu připojil

spolek Proud Holešov, Vital life nebo Na co obal? Jména
dalších jednotlivých dobrovolníků neznáme, ale velmi si
jejich ochoty udělat něco pro společnost vážíme.
Velké poděkování si zaslouží organizátoři i všichni dobrovolníci, kteří se zúčastnili úklidu veřejných
prostranství ve městě Holešov a okolí. Během páteční
a sobotní akce se nasbíralo 750 kg odpadu.
Hana Helsnerová

Čisté město vítá jaro, boj s odpadem však nekončí Další podzemní
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jako daleko největší problém, výkupní ceny roztříděného
materiálu jsou naprosto tristní,“ vysvětluje Petr Wollner.
Položili jsme si také několik dalších otázek. Například
kolik odpadu vyprodukujeme? A kolik nás to stojí? Odpovědi najdete v reportáži Holešov TV.
Hana Helsnerová

w

Velké poděkování dobrovolníkům i náhled do problematiky zpracování odpadu ve městě Holešov. Zaměřili jsme se na to, co mají lidé dělat, pokud narazí na
přeplněné kontejnery. Špatné ukládání odpadu je totiž
v Holešově častým problémem. Novinkou v této oblasti
je také nový zákon o odpadech, který nastavuje dosti
tvrdé podmínky. I když se občané města snaží odpad třídit a docela se nám v tomto směru daří, v blízké budoucnosti ovšem budeme muset třídit ještě mnohem více.
V areálu Technických služeb již druhým rokem funguje
třídící linka, jejíž provoz se velice dobře osvědčil. „Co nás
ale trápí, je zvětšení množství odpadů a následné odprodání již vytříděného materiálu, to se jeví i ve světě

olesovt

v.

Uklízelo také Myslivecké sdružení
Ke každoroční prospěšné činnosti, po zimě se probouzející přírodě, patří její "civilizační očista". Za tímto
účelem se v neděli 4. dubna vydali členové Mysliveckého
sdružení Hradisko Dobrotice – Žopy na čerstvý vzduch
a formou vycházky do přírody provedli „jarní úklid“ v katastrech obcí Dobrotice a Žopy. Je neuvěřitelné, kolik
odpadků se každý rok v přírodě objeví. Snad se neohleduplní spoluobčané při pohledu na posbírané "poklady"
nad sebou zamyslí.
David Soldán

6 | holešovsko

kontejnery do našeho
města

V minulých dnech začalo budování dalších podzemních kontejnerů v našem městě.Jedná se o hnízda
kontejnerů na ulici Grohova a na sídlišti Novosady, tedy
druhé dvě ze čtyř, na které jsme získali dotaci ve výši
1,7 milionů Kč. Rozpočet celé akce je 2 577903,- Kč a dodavatelem je firma ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Provoz dosavadních podzemních kontejnerů nás
utvrzuje v prospěšnosti této investice. Za prvé se vyveze více odpadu současně, za druhé je vytříděný odpad,
zejména plastový, podstatně čistší. Paradoxně k tomu
přispívá nevýhoda nádob: jejich menší vhozový otvor,
který znemožňuje ukládat odpady, které tam nepatří.
Z klasických kontejnerů se výtěžnost pohybuje kolem
pouhých 50 %.
Zatím jediným problémem, který se ukázal zejména v letních měsících, je zápach komunálního odpadu na
nám. Sv. Anny. Proto jsme rozptýlili koncentraci komunálních kontejnerů. Pokud se situace nezlepší, počet nádob na komunální odpad snížíme, ale zároveň zvýšíme
frekvenci vyvážení odpadků z domácností.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

www.holesov.cz
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Odpadové hospodářství zatěžuje rozpočty obcí
Nedávná ekologická iniciativa „Ukliďme Česko“ připomněla celkem výrazně jednu z velkých a problematických stránek hospodaření a také života měst a obcí.
V Holešově se některé organizace i obyvatelé do akce
zapojili a nasbírali takřka tunu různých odpadů v bezprostředním okolí našich domovů. Za to zaslouží všichni
účastníci a především místní hasiči jako hlavní pořadatelé
velké poděkování.
Ale tato ojedinělá iniciativa nevyřeší celkovou problematiku úklidu veřejného prostranství, svoz odpadů
a úklid černých skládek, jeho likvidaci a hlavně financování celého procesu. Ono totiž od 1. ledna letošního roku
platí nový zákon o odpadech a jeho likvidaci. Zákon je už
nyní platný, ale pro letošní rok platí ještě některá přechodná opatření.
Poslanci Parlamentu schválili balíček zákonů k odpadovému hospodářství s účinností od 1. ledna 2021.
Z něj vychází, že se postupně bude zvyšovat poplatek za
ukládání odpadu na skládky, pro příští rok z 500 na 800
korun za tunu, ale cena za ukládání odpadu na skládky
se bude zvyšovat až do 1850 korun za tunu do roku 2029.
Po tomto roce začne platit zákaz skládkování využitelných
odpadů. S touto skutečností bude bezpochyby souviset
i zdražování poplatku ve spalovnách.
Toto je jedna stránka, kterou nový zákon přináší.
Druhou je nutnost reakce měst a obcí na tuto skutečnost
a také řešení způsobů sběrů, shromažďování a třídění
odpadů a zajištění jeho likvidace. To znamená, že samosprávy budou nuceny aktualizovat své veřejné vyhlášky
o místních poplatcích, nebo je vytvořit zcela nově.
HOLEŠOV
V Holešově jsou poplatky schváleny a řešeny plošným
způsobem, které nyní jsou ve výši 696 korun za celý rok
na občana. V tomto poplatku mají obyvatelé zajištěn každotýdenní svoz komunálních odpadů, zajištěn svoz separovaných odpadů a biologického odpadu, zajištěn provoz
sběrného dvora, provádí se úklid černých skládek a okolí
kontejnerových „hnízd“, která se stále doplňují, Technické

služby zapůjčují sběrné nádoby, obnovují techniku i zařízení
(kontejnery, odpadkové koše aj.), zajišťují svůj provoz atd.
Z poplatku za svoz odpadu jsou osvobozeni občané
nad 75 let a děti do druhého roku života – tedy a navíc
do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou dvou
let života. Dále jsou osvobozeni lidé, kteří žijí trvale v zahraničí, jsou ve výkonu trestu nebo žijí trvale v některých
z ústavů sociální péče či služeb.
Výše celoročního poplatku je skutečně v porovnání
s jinými městy na vyšší úrovni, ale přesto město doplácí
ze svého rozpočtu částku asi 5,5 milionu korun (za loňský
rok) – celkové přímé (!) náklady z rozpočtu města loni na
likvidaci odpadů činily 12 681 000 Kč a na poplatcích město vybralo 7 225 000 Kč (v této částce je také příspěvek
státem kontrolované organizace EKO-KOM za sběr separovaného odpadu).
V letošním roce se počítá s přibližně podobnými
částkami, ale už například příspěvek na provoz sběrného
dvora musel být městem navýšen o 200 tisíc korun (na
3,2 mil korun). A zajímavostí v celém tomto systému také
je skutečnost, že 16 procent občanů poplatky vloni nezaplatilo – tedy, že asi každý šestý náš spoluobčan je neplatičem za likvidaci odpadů. Přitom jej tvoříme bez rozdílu
všichni a v dnešní uzavřené době znatelně více.
Podnikatelské subjekty a živnostníci mají likvidaci odpadů zajištěnu smluvně přímo s technickými službami (TS).
A s čím se kromě neplatičů město potýká? Nárůst
odpadů je skutečně znatelný a přispívá k tomu současný
systém řešené covidové epidemie, kdy jsou dlouhodobě
uzavřeny všechny malé provozovny, lidé jsou si nuceni
i ty nejzákladnější životní potřeby zajišťovat přes internet
a dodávkové služby, čímž narůstá množství odpadů, nefunguje společenský život a občané i děti jsou uzavřeni
ve svých domovech a tím si potraviny i zábavu nakupují
v marketech nebo zařízeních rychlého občerstvení atd.
Dlouhodobějším znakem navyšování odpadů a nepořádku je současný životní konzumní styl s bezohledností
a arogancí k životnímu prostředí a svému okolí. A tuto
oblast ve vztahu systému úklidu města komplikuje nevole

obyvatel respektovat sběrné nádoby v okolí svých bydlišť,
a to i v lokalitách, kde jsou nutné pro udržení pořádku, ukládání odpadů k těmto místům (velkoobjemové, bio), které
k nim nepatří, neochota počkat na svoz a jejich vyprázdnění, stále nedostatečné využívání sběrného dvora apod.
A co nás čeká? Rozhodně systém sběru a likvidace
odpadu nebude možno zlevňovat. Všechny nás tedy čeká
postupné zdražování. Je dobré si to již nyní uvědomit
a začít se zabývat možnostmi na omezování tvorby odpadů. Je jich jistě dost.
Zastupitelstvo města bude postaveno před možnosti způsobu realizace místního poplatku za odpad.
Jednou z možností je zachování systému, který byl dříve
v Holešově zřízen kvůli tomu, že další možnosti některým
„chytrákům“ umožňovaly se poplatku vyhnout a tvrdit, že
odpady neprodukují. Ostatně tyto možnosti nabízí i nový
zákon – jedná se o varianty vážení (tedy velmi nákladné
a časově náročné), nebo výpočet odpadů podle objemu
používání odpadových nádob a termínů svozu. Tedy podobné způsoby, jež mohou nahrávat lidem, kteří své odpady rádi ukládají k sousedům nebo ke kontejnerovým „hnízdům“ v jiné části města nebo dokonce v jiné obci či městě.
Je ale jasné, že zdražení skládkovného nepřinese
nikomu nic pozitivního. Podle tvůrců zákona má vést
k většímu třídění, což je zpochybnitelné, protože řada
vytříděného odpadu nemá u nás uplatnění, ani nikoho,
kdo ho byť zdarma odebral. A podle nového zákonu může
dosáhnout poplatek na občana až 1200 korun.
I přes výše uvedenou řadu negativ můžeme konstatovat to, že město Holešov patří v kraji k městům s nejkvalitnějším způsobem separace odpadů – a za to si všichni
spoluobčané zaslouží výrazné poděkování, podobně jako
pracovníci TS, kteří mají na starosti svoz i třídění odpadů.
Také je určitě pro město přínosné budování podzemních
kontejnerů. V loňském roce bylo vybudováno stanoviště,
areálu Pivovaru a městem na nám. sv. Anny a v ulici Plačkov
a letos v ul. Grohova a na sídlišti Novosady. Vytipovány jsou
další místa jak na Novosadech, tak na sídlišti U Letiště.
R. Seifert, starosta

Začíná oprava mlýnského náhonu
Když město Holešov v roce 2005 zakoupilo zámek, tak
si problém mlýnského náhonu nikdo ani neuvědomoval.
Každý se k němu spíše stavěl zády a tvářil se, že ho nevidí.
Skutečnost, že toto významné vodní dílo vyžaduje pravidelnou údržbu, že musí mít svá pravidla a musí mít někoho,
kdo za něj má odpovědnost, nikdo nechtěl slyšet. Zanedbaná údržba vedla k zanášení koryta, zborcení stěn a rozlévání
vody do okolí. Neexistoval platný manipulační řád.
Na všechny tyto problémy jsme jako zastupitelé za
KDU-ČSL upozorňovali celé minulé volební období. Tenkrát proběhlo pouze odstranění jediné akutní havárie.
Nevyřešily se však ani složité majetkoprávní vztahy, ani
dlouhodobé technické problémy.
Prvním krokem v roce 2018 bylo zprovoznění a zajištění stavítka, kterým se reguluje množství vody natékající
z Rusavy. Následovalo vyčištění zaneseného koryta v okolí
křížení se Žopkou. Čímž jsme odstranili možný rozliv vody
na pozemky pana Harára. Zejména v zimních měsících

zde voda ohrožovala jeho nemovitost. Podařilo se schválit
provozní řád náhonu. Plnění jeho úkolů dostaly na starost
holešovské Technické služby. Dalším krokem bylo hledání
dotačního titulu, který by umožnil rekonstrukci náhonu. Proto bylo nutné celé vodní dílo rozdělit na 4 úseky.
Vlastní zámecké rybníky, úsek od rybníků po konec obory,
betonová část náhonu od obory po vantroky a poslední od
vantrok po nátok z Rusavy. Na zámecké rybníky bylo možné získat dotaci 4 mil. Kč, ale potřebná částka je daleko
větší (téměř 40 mil. Kč), proto jsme toto prozatím neřešili.
Další úsek nebyl v majetku města a tekl v umělém korytě,
ale na poslední dva úseky bylo možné získat 100% dotaci. Ing. Hladiš připravil projekt, podmínkám jsme vyhověli
a dotaci obdrželi.
V těchto dnech byly práce na obnově náhonu zahájeny. Postup prací je přísně střežen odborníky ze životního
prostředí, abychom realizací projektu co nejméně zasáhli do světa vodní říše. Celkově jde o to, aby se opravené

umělé vodní dílo, co nejblíže přiblížilo přírodě a přirozenému hospodaření s vodou.
V prvních dnech po předání staveniště bylo provedeno kácení především náletových dřevin, které po desítkách „bezúdržbových“ let narostly úctyhodných rozměrů
a hustoty. Bude vyčištěno a utěsněno koryto, počítáme
s návratem kamene místo betonových prvků. Nad elektrárnou pana Vavruši vznikne tůň široká 4 m a dlouhá
80 m a kolem toku se vrátí možnost pohodlného přístupu
k němu. Základem bezproblémového provozu je funkční
stavítko a manipulační řád, hlídající množství odebírané
vody z Rusavy a jeho rozvádění do jednotlivých odběrných
míst. Celé dílo bude hotovo do konce tohoto roku, vyjde na
7175 000 Kč a provádí ho firma Talpa-RPF Ostrava.
Dalším úspěchem města je majetkové vyřešení pozemků pod náhonem. Vodní dílo je od minulého měsíce
již zcela na pozemcích města.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova
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Virtuální koncerty pokračují
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Mimořádná situace si vyžaduje mimořádná řešení. Nemůžete-li za kulturou, musí
kultura za Vámi. Proto jsme se rozhodli zprostředkovat Vám koncerty holešovských kapel a souborů, kterých v Holešově máme mnoho, napříč hudebními žánry. Posluchači si
už mohli užít koncert bluesové kapely Moonshine, country kapely Texas a kapely Ham
Jam, která nabídla „starý dobrý blues“ střižené rockem a undergroundem. Po krátké
pauze se můžete těšit na hudbu z trošku jiného soudku. Představí se nám Holešovský
komorní orchestr, následovat bude folklórní okénko a chybět nebude ani pořádný bigbít. Je na co se těšit. První tři zmíněné koncerty si můžete už teď pustit prostřednictvím
holešovské televize www.holesovtv.cz. Hana Helsnerová

olesovt

v.

Moonshine

Texas

Ham Jam

Holešov přijde o 140 let starou nádražní budovu
Správa železnic rozhodla o odbourání větší části
nádražní budovy v Holešově, která vznikla při výstavbě
železniční trati Valašské Meziříčí – Kojetín v roce 1882.
Tato železniční správou eufemisticky nazvaná oprava
a rekonstrukce znamená, že z krásné, pozdně klasicistní
budovy zůstane přízemní kostka, připomínající nejvíce
nouzové kontejnerové stavby. Bohužel, město Holešov
nemá kompetence, aby tomu zabránilo a přes všechno
přesvědčování a argumentaci železniční úřední šiml
trvá na svém. Asi nemá cenu rozepisovat se o úřednické tuposti a ekonomické hlouposti tohoto rozhodnutí.
Před pár lety železnice investovala do velkorysé a citlivé
opravy holešovské nádražní budovy mnoho milionů, ale
zřejmě se jednalo jen o nutnost použít (tedy = vyhodit)
nashromážděné investiční prostředky. Že by se volné
prostory opraveného a modernizovaného nádraží využily třeba na byty (kterých je v Holešově nedostatek),
nebo na kancelářské či jiné prostory, o tom Správa železnic ani neuvažuje. Asi považuje za ekonomicky výhodnější ušetřit prostředky na nějakou desetinu pracovního
poměru pro správce budov, než dostávat desítky či stovky tisíc z nájmů. No bohužel typický obrázek absolutní
ekonomické neschopnosti a stupidity pracovníků státního podniku, kteří vyhazují v současné době tak omezené
finanční prostředky oknem.
O neúctě úřednického železničního molochu ke stoleté tradici holešovského nádraží, přes které bylo naše měs-

8 | holešovsko

to spojeno s dějinami naší země, o neúctě a opovrhování
citlivým architektonickým dědictvím a tedy o nepředstavitelném buranství železničních úředníků nemluvě.
Bohužel, smutno je z toho, že mocné nevládní
a neziskové instituce, které například tak úspěšně bojují
proti dálnici R49 a usilovně chrání několik desítek křečků a hrabošů na našich polích, zatímco tím přispívají
ke vzniku a zhoršení respiračních onemocnění a předčasných úmrtí řady obyvatel Holešova, kteří stále musí

dýchat výfukové plyny z těžkých náklaďáků, které ve
velkém počtu projíždějí centrem města a devastují nejen
naše zdraví, ale i historické památky a domy, se o bourání nádraží vůbec nezajímají. Zřejmě je pro ně boj proti
dálnici dobrým kšeftem, ale zničení jedné z dominant
města, úcta k dílu a odkazu našich předků pro ně nejsou
dost důležité. No asi kšeft je kšeft.
Rozhořčený občan města
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Jana Řachová – Míškovice
Pavel Šedivý – Míškovice

ÚMRTÍ
Jitka Petrášová – Holešov
Milan Pařil – Holešov
Stanislav Novák – Holešov
František Tichý – Holešov
Josef Trhlík – Tučapy
Marie Walterová – Holešov
Jiří Adl – Holešov
Vojtěch Žákovčík – Holešov
Marie Zachovalová – Holešov
Oldřich Štěpán – Holešov

Miroslav Chybík – Holešov
Alena Sadloňová – Holešov
Božena Valdová – Holešov
Božena Jurčíková – Žopy
Libuše Vrublová – Holešov
Jaromír Konečný – Holešov
Ludmila Machalová – Holešov
Václav Němeček – Holešov
Ludmila Haráková – Dobrotice
Marie Kovalová – Holešov

Blahopřání

Blahopřání

Vzpomínka

Gratulace pro paní Marii Lešingrovou
k jejímu významému životnímu jubileu
a poděkování za dlouholetou činnost ve
výboru ZO ČZS v Holešově, kde zastává již
několik funkčních období práci pokladní
a hospodářky. Jsme jí za její dobrovolnou
práci nesmírně vděčni a přejeme ještě hodně zdraví a elánu do práce se zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS Holešov

Dne 4. května 2021 oslaví krásné
90. narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan Vladimír Daněk z Holešova. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a stálý úsměv na
tváři přejí manželka a dcery s rodinami.

V pondělí 29. března 2021, ve věku 94 let, nás navždy opustila paní Ludmila Machalová z Holešova. S láskou a úctou bude na svou milovanou maminku, tetu, babičku,
prababičku a praprababičku navždy vzpomínat její početná zarmoucená rodina.

Marie Láníková – Hulín
Zdeněk Ondrušek – Chropyně
Veronika Stavinohová – Holešov
Michael Davidík – Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní vítání občánků, které probíhá v sala terreně holešovského zámku.
Pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte, můžete nás kontaktovat buď osobně
na matrice Městského úřadu Holešov
nebo tel. 573521355. Pro Váš případný
zájem jsme v současné době určili termín
pro vítání sobota 22.05.2021 (budeme
nadále sledovat situaci s covidem a včas
při případných změnách informovat).
Těšíme se na Vaši návštěvu.

VÝROČÍ - KVĚTEN
12. 5. 1931
15. 5. 1941

16. 5. 1906

24. 5. 1751

25. 5. 1996

29. 5. 1941

narozen COUFAL, Zdeněk, architekt a malíř, člen volného sdružení výtvarníků A7. Byl vedoucím architektem ve Stavoprojektu, později si založil vlastní architektonický ateliér.
90. výročí narození
se narodil POSPÍŠIL, Jaroslav, JUDr, pochází z Jankovic u Holešova. Vedle svého dlouholetého povolání právníka se zabývá také literaturou faktu. Je členem Obce spisovatelů
a Klubu autorů literatury faktu. Věnuje se regionální tematice (např. společně se Zd. Fišerem a J. Motalem Toulky dávnou historií podhostýnského kraje, 1997), jeho hlavní
doménou je problematika druhého a třetího odboje, např. v knize Nesmiřitelní – Hory Hostýnské (1992). Obdržel mezinárodní cenu za literaturu faktu E. E. Kische. Spolupracoval také s Českou televizí na dokumentárních pořadech. 80. výročí narození
narozen v Holešově SLOVÁČEK, Rudolf. Akademický architekt, díky mimořádnému malířskému nadání byl spolu s bratrem Otakarem přijat na Akademii výtvarných umění –
třída prof. Josefa Janáka. Po dokončení studií si spolu s bratrem otevřeli projekční kancelář v Holešově. Po válce pracovali na plánech obnovy zničeného města Opavy. Člen
památkové komise a Vlastivědného kroužku v Holešově, uplatňoval zde své znalosti heraldiky a poznatky o stavbě hradů Křídlo, Chlum a Obřany. (†13. 11. 1969) – 115. výročí
narození
se narodil HANKE Z HANKENŠTEJNA, Jan Alois. Vystudoval na vídeňské univerzitě práva, historii a filologii. Po ukončení studia jmenován kustodem při univerzitní knihovně
v Olomouci, poté byl povýšen na bibliotekáře a přednášel na olomoucké šlechtické akademii jako profesor českého jazyka. Byl autorem encyklopedických informací o soudobé Moravě. Psal i česky pod pseudonymem Jan z Kohútovic. R. 1804 vydal sborník o slovanském národopisu „Slavenka“. V jeho pozůstalosti byly nalezeny i lístky popsané
pořekadly, příslovími a ukázkami písní a valašského nářečí. (†26. 3. 1806, Prostějov) – 270. výročí narození
zemřel v Praze SIMONIDES, Jaroslav, překladatel. Po maturitě na holešovském gymnáziu odešel na Univerzitu Karlovu v Praze. Po uzavření vysokých škol se vrátil do Holešova
a pracoval v knihkupectví Františka Stelziga. Poté pracoval v nakladatelství Orbis v Praze, věnoval se soukromě studiu polštiny. Přeložil ukázky z korespondence hudebního
skladatele Fryderyka Chopina. Překládal především z polštiny, také z němčiny a z francouzštiny. Přeložil okolo 150 titulů: dramata, televizní a rozhlasové scény, eseje, povídky,
romány i literaturu pro mládež. (*17. 5. 1915, Holešov) – 25. výročí úmrtí
se narodila ve Šlapanicích u Brna DADÁKOVÁ, Božena, grafička, designérka, malířka, propagační výtvarnice. Po smrti otce se s matkou přestěhovala do Přílep u Holešova. Nový
domov na úpatí hostýnských hor si zamilovala. V roce 1975 byla přijata na Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor monumentální malby a dekorace, kterou
s úspěchem absolvovala v roce 1959. Zde se také seznámila se svým budoucím manželem Břetislavem Dadákem (nar. 1936). Nejprve pracovala jako propagační pracovník
v MEZu Mohelnice, po narození syna se v roce 1962 přestěhovala do Vsetína, kde získala místo v Okresním kulturním středisku. Vedla zde obory fotografů, filmařů a výtvarníků. Poslední léta pracovala v družstvu IRISA jako návrhářka vánočních ozdob a hraček. Zemřela v Kroměříži, je pochována na holešovském hřbitově. Věnovala se malování
písniček a valašských říkadel, kromě výzdoby školek, jeslí a knihoven vytvořila v r. 1979 podklady k animovanému filmu Balada o uherském králi.(†31. 8. 1993, Kroměříž)
– 80. výročí narození
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Městská knihovna Holešov po roce 1989
Listopad 1989 a tím i nově vzniklá celospolečenská situace přinesla mnoho změn, které se odrazily
i v práci knihoven. Došlo k reorganizaci knižního fondu,
do knihovny se v roce 1990 vrátily knihy vyřazené v období normalizace, fond knihovny se postupně doplňoval
o knihy těch autorů, o které byl mezi čtenáři velký zájem
a které byly dříve nedostupné. V návaznosti na tuto literaturu se také v únoru 1990 uskutečnila ve spolupráci
s Občanským fórem v holešovské knihovně výstava exilové a samizdatové literatury.
Knihovna i nadále patřila pod Okresní knihovnu
v Kroměříži, která také od roku 1990 zajišťovala centrální
nákup knih i jejich zpracování. Tato situace však netrvala
dlouho. V závěru roku 1991 se rozhodnutím představitelů Města Holešova knihovna vyčlenila z Okresní
knihovny v Kroměříži a byla převedena do majetku
města. Zároveň byly předány do majetku obcí knihovny
holešovského střediska. Od roku 1992 se tak knihovna
společně s kinem, muzeem a sdruženým klubem stala
součástí nově vytvořeného Městského kulturního střediska Holešov (MKS), vedoucí knihovny byla jmenována
Irena Železná. Knihovna měla v tomto období šest poboček – Novosady, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy
a Žopy a v rámci střediska Holešov pod ní spadalo celkem 18 obecních knihoven. Městská pobočka na sídlišti
U Letiště byla rozhodnutím rady MěstNV v Holešově ze
dne 6.11.1990 zrušena a taktéž bylo zrušeno hudební
oddělení na pobočce Novosady, z důvodu uvolnění místnosti pro Dům dětí a mládeže . Nákup knihovního fondu
a jeho zpracování nyní probíhalo přímo v holešovské
knihovně. Knihovna navázala na dobrou tradici pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost
ve spolupráci s vlastivědným kroužkem a s jinými organizacemi, pracovnice knihovny se aktivně podílely
na akcích organizovaných městem a MKS. Po dohodě
se školami se besedy aktuálně zaměřily na literaturu
a autory, kteří byli dříve zakázaní, a také na rozšiřování
podvědomí o našem regionu.
V červenci 1992 proběhla v knihovně revize fondů
a knihovna byla po dobu 4 týdnů uzavřena.
V srpnu roku 1993 došlo ke stěhování pobočky
Všetuly v rámci budovy ZŠ, kde knihovna získala samostatnou místnost. Velkým pomocníkem se stala zakoupená kopírka, umístěná v knihovně, která sloužila nejen
pracovníkům MKS, ale také veřejnosti. V tomto roce se
také knihovna podílela na odborném uspořádání a zpracování rozsáhlé knihovny Dr. Mirko Očadlíka uložené
v muzeu, kterou věnoval městu. V následujících letech
pak na zpracování hudebního fondu z archívu pěveckého
spolku Podhoran. Problémem byl nedostatek finančních
prostředků na nákup nových knih. Vycházelo stále více
knižních titulů, ale vzrůstala i jejich cena. Situace v této
oblasti se zlepšila od roku 2012, kdy na základě doporučení a standardů vytvořených Národní knihovnou ČR
knihovna dostává v rámci rozpočtu na nákup knih a periodik takovou částku, která tyto standardy splňuje.
Důležitým mezníkem se pro knihovnu a pro další
organizace MKS stal rok 1995. Zámek byl restituován
a knihovna se přestěhovala na nám. Dr. E. Beneše č. 17,
do tzv. Kneislova domu. Knihovna začala své působení
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v prvním a ve druhém patře, v roce 2012 získala po odstěhování informačního centra i přízemí. V atypických
prostorách tohoto domu, ne zrovna vhodně upravených
pro potřeby a práci knihovny, se knihovnice od počátku
potýkali nejen se stavebními problémy, ale především
s nedostatkem místa pro knižní fond, který se přestěhováním ze zámku rozšířil o muzejní a Očadlíkovu knihovnu (cca 25 000 svazků). Svou činnost v nových prostorách
pak knihovna zahájila 19. prosince 1995 přednáškou
Jiřího Zapletala s příhodným názvem „Jak se žilo na
holešovském zámku na počátku století“. Přestěhování
do nových prostor se pozitivně zobrazilo ve statistických
ukazatelích knihovny, zvýšil se jak počet registrovaných
čtenářů, tak počet návštěvníků a výpůjček.
V následujícím roce jsme se především zaměřili na
dokončovací úpravy interiéru knihovny po jejím stěhování a na vnitřní opravy po rekonstrukci budovy.
V roce 1996 začala knihovna také intenzivně spolupracovat s protidrogovou komisí, která vznikla při Městském úřadě Holešov a bylo rozhodnuto v knihovně zřídit
centrum s informačními materiály týkajících se drogové
problematiky. Knihovna získala finanční dotaci a byly
zakoupeny knihy a videokazety zaměřené na toto téma.
V roce 1997 došlo k rekonstrukci střešní krytiny na
budově knihovny a vytápění na pevná paliva bylo přebudováno na plynové. V červenci téhož roku byla zrušena
městská pobočka na Novosadech umístěná v budově
DUHY, náhradou vznikla pobočka v Domě s pečovatelskou službou, taktéž na Novosadech, která pak sloužila
díky svému bezbariérovému přístupu především obyvatelům tohoto domu a seniorům z okolí.
Novou výzvou byla automatizace knihovny. V budově byla provedena instalace počítačové sítě a začaly
přípravy na tvorbu vlastního knihovního systému LIBRARY 2000, do kterého se následovně začala ukládat data,
knihy a periodika byly poté opatřeny čárovými kódy,
stejně tak průkazky čtenářů. Zkušební provoz byl nejdříve zahájen v dětském oddělení. Knihovnictví se však
v této oblasti začalo vyvíjet velmi rychle, měnila se katalogizační pravidla, formáty, ve kterých se data ukládají,
a tak aby i naše knihovna byla propojena s ostatními
knihovnami a data byla kompatibilní, přešla knihovna

v roce 2002 na automatizovaný systém Clavius, který
splňoval knihovnické standardy. Tímto krokem došlo
v knihovně k úplné automatizaci knihovnických služeb.
V roce 1999 byla ve druhém patře vybudována
samostatná místnost pro fond Očadlíkovy knihovny, ovšem z důvodu přetíženosti byl tento fond v následujících
letech několikrát přestěhován. Radost nám však udělal
nový výpůjční pult v oddělení pro dospělé čtenáře, který
byl vytvořen na základě požadavku knihovnic a který
nahradil zcela nevyhovující pult z roku 1958.
V roce 2000 ukončil v přízemí budovy, kde sídlí
knihovna, svou činnost obchod s potravinami a v následujícím roce se prostor zrekonstruoval pro potřeby MKS
Holešov a začalo zde působit Městské informační centrum, jehož součástí se stala i čítárna knihovny a internet
pro veřejnost.
V roce 2001 jsme si připomněli 140. výročí založení
Čtenářského spolku v Holešově (1861) a 80. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny Holešov
(1921).
V návaznosti na automatizovaný provoz v naší
knihovně, ale především z důvodu legislativních změn,
které se přímo dotýkaly práce knihoven a knihovníků,
začal od 1. 11. 2002 platit nový Knihovní řád a také byla
knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon) zapsána na Ministerstvu kultury ČR do evidence knihoven pod číslem
1975/2002.
V tomto roce jsme také zahájili svou publikační
činnost, podpořenou grantem z programu Ministerstva kultury ČR „Knihovna 21. století“. Postupně byly
v Knihovničce Holešovska vydáni tyto metodičtí průvodci: „Malý průvodce po historických památkách města Holešova“ (2002), „Malý průvodce po historii města
Holešova. Osobnosti“ (2003), „Malý průvodce po historii
města Holešova - Osobnosti. 1. Historikové, archeologové, archiváři, kronikáři“ (2007), „Malý průvodce po
historii města Holešova – Osobnosti. 2. Spisovatelé,
překladatelé, knihkupci, tiskaři, učitelé“ (2008), „Malý
průvodce po historii města Holešova – Osobnosti. 3. Divadelníci, hudebníci, výtvarníci, architekti“ (2011).

Noc s Andersenem, r. 2010

www.holesov.cz
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V roce 2002 došlo k uzavření smlouvy o regionálních
službách mezi Knihovnou Kroměřížska a MKS Holešov,
v rámci které holešovská knihovna zajišťuje odborné
knihovnické služby pro 17 obecních knihoven na Holešovsku – Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec
u Holešova, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice,
Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.
V roce 2004 se nám pak podařilo zajistit díky programu Ministerstva kultury ČR VISK3 internetové připojení všech poboček a z prostředků projektu „Zavedení
širokopásmového internetu do obcí Zlínského kraje“ tyto
pobočky vybavit počítači.
V února 2005 odešla do důchodu bývalá vedoucí
knihovny, odbornice na region a obecní knihovny, paní
Eva Pešková. V závěru roku 2006 ji pak následovala paní
Jiřina Šašková, dlouholetá ředitelka holešovské knihovny
a Okresní knihovny v Kroměříži, zpracovatelka muzejní
a Očadlíkovy knihovny, notového materiálu Podhoranu,
znalkyně holešovských reálií, autorka velkého množství
článků v regionálním tisku aj.
Pro mnohé naše čtenáře, ale i knihovnice, zůstane
nezapomenutelným rok 2009, kdy se v rámci celostátní oblíbené akce Noc s Andersenem poprvé nocovalo
v prostorách holešovské knihovny. A opět nás v tomto
roce čekalo další stěhování. Pobočka na Novosadech se
přestěhovala z Domu s pečovatelskou službou do svého
dřívějšího působiště na ulici Školní (původně DUHA)
a v roce 2010 došlo ke sloučení s pobočkou Všetuly.
Od roku 2010 se knihovna stala členem Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP). Členství v této organizaci umožňuje realizovat za její podpory různé akce,
účastnit se odborných profesních školení, přednášek atd.
Knihovna si v roce 2011 připomněla 150. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 90. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny. Významnou
událostí se stalo znovuobnovení Vlastivědného kroužku
v Holešově, jehož činnost úzce souvisí s knihovnou, společně se podílí na pořádání besed, přednášek a dalších

akcích. Při knihovně také v tomto roce vzniklo Malé divadlo MěK, jehož členové připravovali literárně-hudební
večery pro veřejnost.
V následujícím roce knihovna získala prostory
v přízemí budovy, kde sídlilo informační centrum, které
se přestěhovalo na zámek. Z druhého patra se do těchto
prostor přemístilo dětské oddělení, doplněné o čítárnu,
v uvolněných prostorách ve druhém patře vznikl tak potřebný sklad knih. V červnu 2012 se poprvé uskutečnilo
v zámecké salaterreně pasování žáčků prvních tříd na
čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“, které se stalo tradicí, stejně jako Noc s Andersenem.
V roce 2013 získala Městská knihovna Holešov za
svou práci titul „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“.
Byl to 1. ročník akce, kterou organizuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Odborem
kultury Zlínského kraje, s cílem upozornit na práci veřejných knihoven a jejich přínos k rozvoji knihovnických
a informačních služeb. Ocenění získala za svou dlouholetou práci i dobrovolná knihovnice našeho střediska
Mgr. Jarmila Odstrčilová z Obecní knihovny Žeranovice.
V roce 2015 toto ocenění získala knihovnice Eva
Zajícová z Obecní knihovny Roštění. Další oceněnou byla
Obecní knihovna Rymice, která taktéž metodicky spadá
pod naše středisko a která se stala Knihovnou Zlínského kraje 2018. Na tento úspěch navázala i v roce 2019

v rámci soutěž Vesnice roku Zlínského kraje. Knihovna
v této soutěži získala diplom za moderní knihovnické
s informační služby, který je dotován speciálním finančním oceněním Zlínského kraje. Zároveň s tímto
oceněním získala nominaci na Knihovnu roku 2019
v kategorii „základní knihovna“. Slavnostního vyhlášení v
Zrcadlové kapli pražského Klementina se 3. října zúčastnila i knihovnice RNDr. Martina Zakopalová společně se
starostou obce Ing. Martinem Bartíkem.
V legislativní oblasti byl v roce 2018 vydán v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR) nový Knihovní řád.
V letních měsících pak knihovna ve spolupráci
s Technickými službami Holešov poprvé umístila na
městské koupaliště regál s darovanými knihami, který
byl po celou dobu provozu koupaliště pravidelně doplňován. Tato služba měla velmi příznivou odezvu mezi
návštěvníky koupaliště a stala se již tradicí i v následujících letech. V listopadu 2019 se knihovna zapojila do celorepublikového projektu „Kniha do vlaku“ a na základě
smlouvy se státní organizací Správa železniční dopravní
cesty byl ve vestibulu holešovského vlakového nádraží
instalován knižní regál, který je opět doplňován darovanými knihami. I tato služba pro veřejnost byla od samého
počátku kladně hodnocena.

Poděkování za výstavu
Touto cestou bych chtěl poděkovat za výstavu k výročí učence Sabbataje ben Meira ha-Kohena, podle kterého se jmenuje naše Šachova synagoga.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli v této velmi složité době plné omezení
a zákazů. Právě v této době je velmi důležité si uvědomit, jak každý z nás je jedinečný, originální a zároveň velmi
zranitelný.
Za společnost OLAM JUDAICA Bohumil Kněz
P.S. Všem přeji pevné zdraví a jak je dnes aktuální, kultuře zdar a virům zmar.

V Holešově jsou cyklisté vítáni
Městské informační centrum Holešov je nově certifikovaným zařízením „Cyklisté vítáni“, kde je možné
dobíjení elektrokol, a které poskytuje kvalitní zastřešené odstavné místo pro kola. V době otevírací doby MIC
mají návštěvníci k dispozici úschovu zavazadel, základní
vybavení pro opravu kol nebo lékárničku. https://www.
cyklistevitani.cz/Objekty/Mestske-informacni-centrum-Holesov
Základním posláním MIC je turistická informační
činnost a propagace města Holešova v České republice
i v zahraničí. Je certifikovaným informačním centrem
České republiky a v rámci této jednotné klasifikace turistických informačních center je zařazeno do kategorie B.
Současně je členem Asociace turistických informačních
center České republiky A.T.I.C.

MIC poskytuje bezplatně informace o městě a okolí,
o památkách, historii, turistických službách, ubytování,
stravování, podnikatelských subjektech a organizacích,
kulturním, společenském a sportovním dění. V prodeji
má rovněž upomínkové předměty a suvenýry vztahující
se k městu, publikace místních autorů, propagační materiály města i regionu. Návštěvníci MIC mohou využít
služeb směnárny, internetu pro veřejnost, prodeje vstupenek, kopírování, skenování, laminování aj.
Město Holešov potom nabízí další dvě místa pro
nabíjení elektrokol, a to v ulici Masarykova – před budovou Městského úřadu a v Masarykově parku. Informace
k dobíjecím stanicím najdete také zde: https://ebikecharging.com (ebike-charging.com)
Hana Helsnerová
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM MKS HOLEŠOV
Karel Adamík: Chci to dělat dobře, protože lidi přijdou
Karel Adamík je ve vedení Městského kulturního střediska Holešov prvních 365 dní. Nastupoval v dubnu 2020
v nelehké době prvního nouzového stavu. Start sezony se
posunul, přesto ji se svým týmem naplno a úspěšně rozjel. Návštěvnost byla vysoká, což bylo znát na zámeckých
výstavách, vyprodaných koncertech vážné hudby nebo na
počtu turistů, kteří si prohlédli památky.
Jak uplynulý rok hodnotíte?
Práce mě baví a naplňuje, nebýt okolností, které
nám brání uskutečnit naše cíle naplno, bych byl i šťastný.
Nicméně i s omezeními se za uplynulý rok odvedlo hodně
dobré práce, ať na poli hlavní činnosti, tak na poli personální a organizační činnosti. Posledních tři sta šedesát pět
dnů hodnotím velmi kladně.
Jaký byl váš první úkol?
Rozběhnout organizaci po tříměsíčním lockdownu.
Mile mě překvapilo sledovat tým, jak velmi rychle naskočil, každý přesně věděl, co má dělat. Tehdy jsem pochopil,
že mám kolem sebe schopné lidi. Společně se nám podařilo za tři týdny připravit kulturní středisko na sezonu,
i když já do hry vstupoval jako nováček.
V jakém bodě je organizace v tuto chvíli?
Je připravená na další rozvoj a produkci zajímavých
a hezkých akcí, které jsou před námi. Myslím si, že lidé,
kteří tady pracují, jsou na svém místě a věřím, že všichni
na sobě budeme i nadále pracovat. Chci, aby lidé kolem
mě chodili do práce s chutí a se stejnou chutí dokázali naplnit náš cíl, a to je dělat radost. Taková je filozofie uvnitř
i navenek.
Na co z programu, který se připravuje na tento
rok, se nejvíce těšíte?
Naprosto na všechno, co nám situace v zemi dovolí. Co nám dovolí vláda, prostory, počasí.... Ale možná
bych to přeformuloval… Není to o tom, na co se těším,

TIPY NA SEZONU 2021
3. 6. – 31. 8.
výstava Největší záhady a tajemství světa
3. 6. – 31. 8.
interaktivní výstava Leonardo
20. 6.
opera Prodaná nevěsta
20. – 25. 7.
Festival židovské kultury Ha-Makom 2021
6. – 15. 8.
Letní škola barokní hudby
září – listopad
výstava Jindřich Štreit Ze tmy ke světlu
29. 9.
koncert Dana Bárty
12. 11.
divadlo Domácí štěstí
prosinec
výstava České betlémy
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Mgr. KAREL ADAMÍK
• 57 let, žije ve Zlíně
• původním vzděláním pedagog
• manažer se zkušenostmi v mnoha oborech od hotelnictví, přes sport až po cestovní ruch
ale v co doufám. Přál bych si, by se nám podařilo uskutečnit produkční plány a akce vidělo co nejvíce lidí.
Být ředitelem zámku je ve vašem profesním
životě premiéra. Splnil jste si v nové pozici nějaké
osobní přání? Něco, co vás v zámeckém prostředí
inspirovalo?
Přišel jsem ze sportovního a byznysového prostředí
do příspěvkové organizace, ve které věci běží jinak. Ale
nepřišel jsem s očekáváním plnit si své představy. Pokud
bych měl vyjádřit, co se mi tady nejvíce líbí, pak je to pohled do vnitřního chodu, do mezilidských vztahů, které
nějak fungují a já si myslím, že fungují dobře.
Jaký je tedy váš dlouhodobý cíl?
Nerad bych se pouštěl do unáhlených vizí, závěrů
a vytyčování nereálných cílů, kterých bych raději dosáhl postupně a v kontextu. Nicméně budoucnost spojuji s otázkou
rekonstrukce kina, knihovny a druhého patra zámku. Byl
bych také rád, kdyby se nám jednoho dne podařilo uskutečnit akci, která významně přesáhne hranice města a regionu.
Jste známý jako optimista. Jak vnímáte situaci
ve společnosti a především v kultuře?
Je to šílené. Pracujeme v prostředí, ve kterém se
o něco snažíme a přitom nemáme žádnou časovou perspektivu, ani se čeho chytit. Ale především je mi líto
obyčejných lidí - konzumentů, kteří jsou odkázáni jen na
televizi. Lockdown proto spíše vnímám jako závazek popasovat se se situací a jakmile bude možné udělat cokoliv,
udělat to dobře. Protože lidé budou chtít přijít.
To je pravda. Nabízí se otázka, která veřejnost
hodně zajímá – bude Regata?
K tomu mohu říci jediné – všichni, počínaje panem
starostou, konče Michalem Žáčkem z pořádající agentury

• ve volném čase sportovec
• pod hlavičkou MKS Holešov řídí chod všech složek
– zámek, knihovna, muzeum, informační centrum,
kino a památky
Velryba, mnou a všemi, kteří k tomu mají co říci, si přejeme, aby byla a uděláme pro to naprosté maximum.
Otázka na závěr – které místo na zámku máte
nejraději?
Nemám zde žádný oblíbený koutek, ale miluji pohled na zámek od zámecké zahrady.
Dana Podhajská

Poptáváme historické
fotoaparáty, použijeme
je na vaší výstavě
Městské kulturní středisko Holešov prosí veřejnost
o zapůjčení historických fotoaparátů. Pokud nějaké
vlastníte a chcete se podílet na výstavě, na které vaše
věci budou vystaveny, kontaktujte nás telefonicky na
čísle 739 245 461 nebo 571 160 890, popřípadě emailem
podhajska@mks-holesov.cz. Vděční budeme také za staré
kinofilmy, kterých se již chcete zbavit.
Vaše fotoaparáty si od vás zapůjčíme a použijeme
jako dekorace na výstavě #bestofholesov. Tato výstava
odprezentuje soutěžní snímky Holešova a okolí, které vytvořili amatérští fotografové. Soutěž vyhlásilo holešovské
kulturní středisko a k 30. dubnu ji uzavře. Od 1. května
fotky vystaví v zasklených arkádách zámeckého nádvoří.
Organizátoři výstavy garantují, že zapůjčené věci
budou řádně zajištěny. Pokud budete mít zájem, mohou
být také osazeny cedulkou, komu patří. Stanete se tak
i spolutvůrcem výstavy.
Dana Podhajská

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
3. díl: zimní slavnost na fotografii hrabat Bruntálských z Wrbna
Pokračuje seriál o zajímavostech ze sbírek Městského muzea a galerie v Holešově. Tentokrát se podíváme
na fotografie. V muzeu máme unikátní sbírku fotografií
hrabat Bruntálských z Wrbna. Pokud bychom měli zmínit alespoň jednu z mnoha, jistě je to fotografie pořízená
po roce 1860. Je na ní zachycena společnost při zimních
radovánkách. Bližší informace k této události však ne-

jsou známy. Přesto lze z fotografie mnohé vyčíst - za
pozornost stojí sáňky, ale především půvabné róby dam
na bruslích.
„Dnešní fotografie vnímáme jako běžnou součást
našich životů, dříve však byly vnímány jako luxusní upomínka na daný okamžik. Dovolit si ji mohli především
aristokraté. Mnoho zámků či muzeí se může pyšnit uni-

kátními sbírkami fotografií, které zachycují každodenní
život šlechticů. Právě takové fotografie přináší nepřeberné množství informací,“ uvedla Renée Rudolfová, správce muzea a kurátor sbírkových fondů.
Další díl zase za měsíc.
Renée Rudolfová, Dana Podhajská

Významné 75. výročí trvání
holešovského Divadla 6. května

Další z úspěšných výstav
- Květiny za sklem

Ochotnické divadlo v Holešově má dlouhou historii, o níž se zájemci mohou nejvíc dovědět z práce pana Františka Hadravského. Mapuje ve své práci období let 1886
– 1966. Tato útlá knížečka obsahuje mnoho informací, které vykreslují nejen činnost
Divadla 6. května, ale přinášejí i pohled na doby, v nichž D6K žilo a tvořilo.
Divadlo mělo úžasné režiséry – amatéry i režiséry – profesionály, kteří dokázali
vytvořit mnohé inscenace na vysoké úrovni.
Často se vracím k seznamům osobností a znovu se mi vybavují ty řady zanícených
tvůrců, kteří se nezištně podíleli na provedení všech akcí, které D6K pořádalo a organizovalo.
„Otcové zakladatelé“ pod vedením Františka Šrámka dokázali vybudovat úžasné
jeviště i zázemí, uváděli až 8 premiér ročně. Přijímali s důvěrou generační výměnu jak
v branži herecké, technické, výtvarné, režijní i organizační. Tyto generační posuny přinášely nové nápady, nové inscenace, ale i nové problémy, s nimiž bylo nutno se vyrovnat.
Divadlo mělo stále velkou členskou základnu, své obecenstvo, nové režiséry,
výtvarníky, kostymérky, nápovědy, tanečníky i muzikanty. Divadlo 6. května se nevěnovalo jen přípravám a nácviku divadelních her, ale aktivně se podílelo na organizaci
kulturního života ve městě – ať už šlo o akce pro děti, recitace, karnevaly, vzpomínkové
akce a setkání, filmování, besedy, absolvovalo zájezdy do okolních měst a obcí.
Dnešní vzpomínka je věnována stovkám holešovských ochotníků, jejichž práce by
neměla být zapomenuta. Možná byste v seznamech členů Divadla 6. května objevili
své přátele, známe i celé rodinné klany. A tak v závěru chci hlavně poděkovat těm, kteří
kdysi začínali pod heslem „NÁM I BUDOUCÍM“, všem těm, kteří je posléze následovali
a to i do ochotnického nebe. Ale hlavně těm, kteří tu Thespidovu káru táhnou dál. Jim
přeju „ZLOMTE VAZ“ a snažte se, aby Divadlo 6. května žilo. Jistě přijde okamžik, kdy
na dveře zaklepe nová generace a bude chtít „hrát divadlo“. Nezavírejte jim ony dveře!

Již počtvrté se v arkádách holešovského zámku změnilo „obsazení“ a galerie
za sklem hostí další výstavu. V současné době v ní kraluje výstava květin, které prošly
rukama holešovských zahrádkářů. Suché vazby se střídají s pestrobarevnými jarními
květy, avantgardními prvky a zajímavými propojeními floristiky a módního odvětví.
Aranžérské umění prostřednictvím svých soutěžních prací představují žáci, studenti a
členky zahrádkářských spolků z Holešova i okolí. Výstava je vzhledem k životnosti květin krátkodobá, potrvá už jen do 25. dubna.
Hana Helsnerová

Hana Stehlíková
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ŠKOLSTVÍ

Kam na pedagogickou praxi? Jedině do mojí 2. Základní školy
Jsem studentem pedagogické fakulty v Olomouci,
oboru český jazyk – němčina. V říjnu 2020 jsem započal
svou téměř třítýdenní učitelskou praxi na 2. ZŠ v Holešově, právě tam, kde jsem strávil svoje školní léta. Jakmile
jsem překročil práh, dýchla na mě příjemná atmosféra,
na kterou jsem zde byl bezmála sedm let zpětně zvyklý.
Ve škole jsem byl vřele přivítán paní ředitelkou Mgr. Helenou Moravčíkovou. Domluvili jsme se na formalitách
a pak už nic nebránilo začít praxi realizovat pod výborným vedením mojí bývalé paní učitelky, Mgr. Lenky
Janské. Byť vyučovací hodiny probíhaly online formou,
nic neubíralo na jejich kvalitě. Ba naopak. Byl jsem velmi

mile překvapen, jak se učitelé dokáží s nepříznivou situací vypořádat a zároveň drží laťku stejně tak vysoko, jak
při hodinách probíhajících prezenčně.
A co se od ukončení mého zdejšího vzdělávání změnilo? Není toho málo. Škola udělala obrovský krok dopředu a jde prostě s dobou. Ať už je to technické vybavení
učeben jako jsou interaktivní tabule, dataprojektory, nové
PC nebo zcela nové webové stránky, kde se rodiče dozví
aktuální informace o dění na půdě školy. Velkou rekonstrukcí prošla také tělocvična, která si ji od svého vzniku
zcela jistě zasloužila, ale i zahrada školy a cvičná kuchyň.
Je opravená i řada učeben a některé jsou k nepoznání.

Škola se zapojuje do rozličných zajímavých projektů, které za mého působení neprobíhaly např. Recyklohranní, E-twinning, Ovoce a mléko do škol a zřizuje
velmi zajímavé mimoškolní aktivity, jako jsou Elektronika, robotika a k výuce využívá třeba lego Education.
Velice rád bych poděkoval vedení školy, za umožnění praxe, dále všem pedagogům, kteří mi byli při praxi
nápomocni a v neposlední řadě i učitelům, podílejícím
se na vyplnění dotazníku k mé závěrečné práci.
Zcela jistě se sem budu rád vracet, plný vzpomínek
na dětství strávené v této základní škole, ale... možná
i jako učitel. Pavel Dlabaja

100 + 10 let 2. Základní školy
Letos je tomu právě deset let, kdy bývalá dívčí škola,
dnes II. základní škola v Holešově, oslavila sté výročí své
existence. Sto let je určitě pádným důvodem pro připomenutí historie jedné ze tří základních škol ve městě.
Dnešní doba nám však přináší tolik významných událostí
i v současném životě, že stojí za to je připomenout poněkud dříve, než za sto let. Vedení školy proto rozhodlo
znovu představit veřejnosti historii školy v celém jejím
rozsahu s důrazem na posledních deset let, jak tomu
ostatně napovídá už název tohoto článku.
Protože současná situace v souvislosti s opatřeními vlády z důvodů pandemie covidu 19 nedovoluje uspořádat akci
ještě v tomto školním roce, budou oslavy výročí probíhat až
na začátku nového školního roku v září a říjnu 2021. Přípravy ovšem začaly už ve druhé polovině minulého roku. Zatím
je zpracován hrubý scénář celé akce a připravena historická
část publikace, dokumentující rozvoj města i školy v jejích
prvních sto letech. V podobném duchu osloví zájemce i výstava, která bude umístěna v prostorách školy. I ona už má
své hrubé obrysy, které jsou dále zpřesňovány a rozšiřovány.
Protože se dá předpokládat, že nejvíce zájmu o publikaci i výstavu projeví bývalí žáci této školy, vedení školy
očekává od nich, případně jejich potomků, že nabídnou
pro tuto příležitost zapůjčení historických dokumentů
a fotografií z rodinných archivů, ukazujících život školy
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a jejích žáků v jakékoliv podobě a době (školní výlety,
brigády, exkurze, vycházky, návštěvy kulturních akcí i záběry z denního života školy, žákovské knížky, diplomy ze
soutěží a jiné zajímavosti). Zároveň, podobně jako před
deseti lety, budou vítány písemné příspěvky a vzpomínky bývalých žáků na jejich školní léta.

Věříme, že do začátku nového školního roku se situace natolik uklidní, že připravovaná akce bude moci
úspěšně proběhnout ve stanoveném termínu a úsilí vynaložené na její přípravu nebude zbytečné.
Miroslav Olšina

www.holesov.cz
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Zuzana Bubílková navštívila 2. ZŠ Holešov a vrátila se do dětství
V pondělí 29. března se v prostorách 2. ZŠ v Holešově pohyboval televizní štáb. Chodbami i třídami se
procházela populární moderátorka a komička Zuzana
Bubílková, která v Holešově strávila část svého dětství.
Známá tvář přijela v doprovodu své kolegyně Štěpánky
Duchkové. Televize Seznam se do školy vydala natáčet
pořad „Moje místa“, který nahlíží do života známých
osobností.

Pár minut před 11. hodinou zastavilo před školou
auto televizního štábu. Kamery se v jarním slunci snažily
zachytit historickou budovu školy v celé její kráse. Po pár
minutách už vešla hlavními dveřmi Zuzana Bubílková,
která s napětím sledovala, jak moc se škola za ty roky
změnila. Televizi přivítala ředitelka školy, Helena Moravčíková, i její zástupkyně Hana Hlobilová.
Známá komička se při prohlížení školy podivovala
i nad tím, jak interaktivně jsou vyřešené chodby. Dokonce si před 1. třídou zaskákala panáka. Nově zrekonstruovaná třída jí vyrazila dech. „Seděla jsem támhle
v poslední lavici. Ale neviděla jsem na tabuli, protože jsem byla krátkozraká. Měli jsme ještě kalamáře
a plnicí pera. Jo, inkoust, od něho jsme byli celí modří,“
vzpomínala s úsměvem. Zuzana zde navštěvovala 1., 2.
a 3. třídu a prostory školy probudily vzpomínky z jejího
útlého dětství. O své zážitky se podělila se všemi přítomnými, nejen s kameramany a zvukaři. „Jsme velice
rádi, že jsme v naší škole mohli paní Bubílkovou přivítat
osobně. Protože letos škola bude slavit 110. výročí založení, komunikovala jsem s paní Bubílkovou telefonicky
a emailem již dříve ohledně příspěvku do brožury právě
k tomuto výročí. Byla velmi vstřícná a milá a ochotně
se úkolu ujala. Přislíbila také účast na oslavách, které
plánujeme organizovat na podzim letošního roku. Pro
natáčení pořadu „Moje místa“ nás oslovila TV Seznam,“
říká ředitelka školy.
Škola od dob, kdy ji Zuzana Bubílková navštěvovala,
ušla obrovský kus cesty. Moderní prostory v historické
budově mají jedinečné kouzlo a škola se stále ubírá inovativním směrem. Právě probíhá rekonstrukce učeben –
chemicko - fyzikální, dvou učeben informatiky, učebna
robotiky, nová třída pro 1. stupeň. Od roku 2019 jsou zde

otevřeny třídy s rozšířenou výukou, kde se dětem dostává nadstandardní vzdělání ve formě přidaných předmětů jako je anglický jazyk s rodilým mluvčím, Hejného
matematika, logika a programování. Výuka prostřednictvím stavebnic lego education, činnostní učení.
Vyprávění Zuzany Bubílkové bylo zpestřením všedního dne a přineslo do prázdných prostor školy dobrou
náladu a vánek nostalgie. Reportáž o místech, která
Zuzanu ovlivnila, můžete zhlédnout v televizi Seznam
v průběhu měsíce května.
Hana Nevrlá

3. ZŠ Holešov pomáhá v době covidové
Děti ze školní družiny 3. Základní školy pod vedením paní Ivety Dvořákové namalovaly obrazy pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati Zlín. Šlo o nápad vedení
nemocnice a paní Mgr. Terezie Koníčkové, kteří požádali
o pomoc. Spolupráce trvá už několik let. Motivace prý

byla velmi snadná. „Když jsem dětem řekla, že budeme
malovat obrazy pro nemocné, okamžitě se hlásila celá
třída a vrhli jsme se společně do práce. Je to třída plná
pokladů,“ uvádí Iveta Dvořáková. Jako poděkování dorazila krásná zpětná vazba.

„Srdečně děkujeme žákům 3. ZŠ Holešov, kteří už po
několikáté namalovali obrazy pro covidové stanice oddělení ARIM a geriatrie KNTB Zlín. Těmito obrázky nám
děti nejen pomohly zpříjemnit nelehké období, ve kterém
se nacházejí naši pacienti s onemocněním COVID-19,
ale potěšením jsou i pro nás, zdravotníky.
Děkujeme také všem pedagogům a vedení školy
za příkladné vedení a motivaci žáků, kteří se podíleli na
této smysluplné akci.“
Mgr. Terezie Koníčková oddělení ARIM KNTB Zlín
Je skvělé, že takové propojení a obdobné projekty
fungují a výsledek že dělá radost. Jen tak dál.
Hana Helsnerová

Balkonový koncert
- pozvánka
Balkonový koncert žáků ZUŠ Holešov
zazní v pátek 30. 4. v 19.30 hodin na sídlišti
Novosady. Stačí si jen otevřít okno...
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„Pomáhat a chránit“
Středoškolské odborné vzdělávání škole se v areálu
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově realizuje již od roku 1969, má tedy
dlouholetou tradici. Během této doby se podoba a obsah vzdělávání vyvíjel a měnil, ale hlavní účel – příprava
absolventů ke vstupu do služebního poměru příslušníků
Policie ČR zůstává. Cílem je během čtyř let vychovat
kvalitní absolventy, morálně na výši, se smyslem pro
čestnost a spravedlnost. A troufám si tvrdit, že v případě
naší žákyně TerezieUhýrkové se tento cíl daří naplňovat.
Terezka je ve čtvrtém ročníku a již skoro rok, stejně
jako všichni žáci, se vzdělává distančním způsobem. Pochází z malé vesnice na Kyjovsku - Ostrovánky. Mezi její
koníčky patří folklórní akce, tanec a hudba. Je sportovně
založena, což je na policejní škole prakticky nutností. Má
zde možnost svou fyzickou zdatnost rozvíjet, a to nejen
v rámci navýšené dotace hodin tělesné přípravy, ale i v rámci volnočasových aktivit. Je týmovým hráčem, v kolektivu
oblíbená, aktivní a vždy vstřícná a ochotná pomoci. Mezi
její oblíbené předměty patří kriminalistika a právo.
Studium v Holešově se jí líbí, myslí si, že ji dobře
připraví do života, a to nejen v profesní rovině, ale také
v té osobní.
Svou budoucnost vidí právě u Policie ČR, kde by
chtěla po škole pracovat a dále se vzdělávat.
Začátkem března 2021 přišel do školy panu řediteli
dopis od starosty obce Ostrovánky s tímto sdělením.

Vážený pane řediteli,
dne 17. 11. 2020 došlo v naší obci k poničení chráněné kulturní památky z roku 1882 - kaple Panny Marie. Neznámý pachatel způsobil na této historicky cenné budově
škodu ve výši 35 tisíc Kč.
Náhodným kolemjdoucím svědkem byla studentka
vaší školy Terezie Uhýrková. Ta zareagovala velmi profesionálně a svým odvážným jednáním dopomohla k identifikaci a následnému zadržení pachatele.
Jako starosta obce velmi oceňuji, jakým způsobem
vaše škola připravuje budoucí policisty. Byl jsem přítomen
průběhu vyšetřování a velmi mile mne překvapila vysoká
úroveň a profesionalita vaší žákyně při řešení takovéto
krizové situace, což vysoce ocenili také přítomní příslušníci
Policie ČR.
Závěrem bych vám chtěl velmi poděkovat, jakým
způsobem připravujete své studenty na tuto nelehkou
profesi a vychováváte z nich plnohodnotné občany naší
společnosti.
S přáním spousty takovýchto nadšených studentů
zdraví Miroslav Dlouhý, starosta obce Ostrovánky
Jsme nesmírně rádi, že máme mezi našimi žáky
a žákyněmi Terezii Uhýrkovou a pevně věřím, že takových to studentů, kteří by pomohli při objasnění trestné
činnosti, je v naší škole mnoho.
Ředitel školy plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA

rozhodl, že chování Terezy Uhýrkové ocení a vyslovil jí
poděkování nejen za příkladnou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově, ale i za občanskou angažovanost.
Terezku čekají v nejbližší době maturitní zkoušky
a my jí přejeme úspěšné zakončení čtyřletého studia
a hodně úspěchů v dalším životě.
Mgr. Eva Vichlendová, rada pro prevenci a propagaci

Sportovní úspěch žáka VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Ve dnech 6. a 7. března 2021 se uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů a dorostenců v atletice. Akce
se konala ve sportovní hale v Ostravě. Jsme velmi rádi, že
se na prvním místě v běhu na 800 metrů juniorů umístil
s časem 1:53,48 minut žák třetího ročníku Matěj Eliáš.
Tímto výkonem se ve své kategorii stal Mistrem České
republiky pro rok 2021.
Přinášíme krátký rozhovor s Matějem.
Jak dlouho se věnujete atletice, pod jakým
oddílem trénujete?
Atletice se věnuji asi dva a půl roku, závodím za oddíl Atletika Holešov a trénuje mě pan Jakub Hřib. Většinu
tréninků odtrénuji na stadionu v Holešově, ale v momentální situaci se tam dostanu jen vzácně, jelikož díky
opatřením nemůžu být na intru.
Dosáhl jste velkého úspěchu, věřil jste si
v tomto závodě? Šel jste na start s vědomím,
že zvítězíte?
Na startu jsem byl překvapivě docela klidný, protože
jsem si po sobotním rozběhu dobře odpočinul a podle
tréninků jsem věděl, že na tom budu hodně dobře. Tím,
že jsem se od začátku ujal čela závodu, jsem soupeřům
dal mírnou výhodu, ale plánovaná taktika byla, že radši
budu 2. za kvalitní čas, než 1. v pomalém čase.
Proč jste si zvolil studium na VPŠ a SPŠ MV
v Holešově? Lze sladit výuku na škole se sportovní
kariérou?
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Školu jsem si zvolil, protože to pro mě byla výzva
a většina lidí mi řekla, že se sem nemám šanci dostat.
Mám to tu docela rád, člověk tu pozná spoustu nových
lidí. Občas k tréninku využiju školní atletický ovál. Občas
mi jen nevychází sportovní kurzy ideálně s tréninkem,
ale musím říct, že tělocvikáři mi vycházejí maximálně
vstříc. Nejvíc mě na škole baví tělocvik, ale zajímá mě
třeba i právo. Moc nemusím matematiku a němčinu.
S většinou třídy vycházím a navzájem si pomáháme.
Zbývá Vám čas na nějaké další koníčky? Jaké
filmy popř. seriály "sjíždíte"?

Volného času většinou moc nemám. Ale když už se
nějaká chvilka najde, tak trávím čas s kamarády z intru,
ale v poslední době to nebylo úplně možné. Hodně jsem
si v poslední době oblíbil jízdu na kole jako doplněk,
člověk totiž může za jeden den vidět "kus světa". Jeden
z mých nejoblíbenějších filmů je docela tematický Forrest
Gump. V poslední době ale sleduji právě hodně seriálů,
za poslední rok jsem si oblíbil sérii Vikingů.
Jaké plány máte do budoucna a čemu se chcete po škole věnovat?
Toto léto je mistrovství Evropy juniorů v Estonsku
a mistrovství světa v Keni, nominovat se na obě akce je
můj cíl pro celou letošní sezónu. Po škole bych se chtěl dál
věnovat atletice i na profesionální úrovni a reprezentovat
Českou republiku na velkých mezinárodních akcích. Bylo
by to povolání, co by mě bavilo a naplňovalo. Zároveň
bych se chtěl vzdělávat i po trenérské stránce a jít na vysokou školu zaměřenou na tělovýchovu a sport.
Matěji, děkuji za rozhovor a samozřejmě blahopřeji k tak znamenitému výkonu.
S blahopřáním ke sportovnímu úspěchu se připojil
i ředitel školy plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA, který
ocenil nejen umístění a výkon, ale i vzornou reprezentaci
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Holešově.
Mgr. Eva Vichlendová, rada pro prevenci a propagaci
a žák 3. ročníku Matěj Eliáš

www.holesov.cz
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„Líbí se mi mluvit česky“
Německá spolková policie úzce spolupracuje s českými kolegy působícími na česko-německé hranici. Konají hlídky, vyměňují si vzájemně informace a společně
bojují proti přeshraniční kriminalitě. A právě domluva je
nesmírně důležitá, obě strany se snaží překonávat jazykovou bariéru, a tak i němečtí kolegové se učí česky.
Je nám nesmírnou ctí, že právě VPŠ a SPŠ MV v Holešově může být při tom nápomocna. Na podzim roku
2019 oslovil vedení školy první policejní komisař Markus
Leitl, velitel Společného česko-německého centra ve
Schwandorfu, s žádostí o uspořádání jazykového kurzu češtiny pro úplné začátečníky. Obě strany tak chtěly
navázat na téměř třicetiletou kooperaci, jejíž klíčovou
oblastí je právě výuka češtiny našich německých kolegů.
Naše škola pro ně pořádá jazykové stáže či krátkodobé
intenzívní jazykové kurzy zaměřující se na zvládání odborné terminologie. Kompletní jazykový kurz byl ovšem
velká výzva, se kterou jsme neměli zkušenosti.
S chutí jsme se pustili do práce a kompletní plán byl
za pár měsíců hotový. V květnu 2020 jsme měli přivítat
první skupinu „nadšenců“. Asi není nikdo, koho by nezasáhla nečekaná covidová vlna, a ani my jsme nebyli výjimkou. Projekt se musel odložit. Čekali jsme dlouho, ale
nakonec se povedlo v září 2020 uspořádat první výukový
týden, i když za velmi přísných podmínek. Byl to náročný týden, naši kolegové absolvovali prvních 30 hodin,
navzdory velkému kvantu nového učiva jejich chuť do
práce neochabla. A pak zase! Žádné další kurzy vzhledem k epidemiologické situaci nebyly možné. Nechtěli
jsme to vzdát a zahodit všechnu práci, kterou jsme měli
za sebou, proto jsme se nechali inspirovat distanční výukou našich žáků a přešli na online formu.

Pro obě strany to bylo nové, učili jsme se za pochodu, ale nakonec jsme tu správnou cestu našli a dnes
můžeme říct, že takto fungujeme už půl roku a výsledky jsou úžasné. Všem učitelům bychom přáli tak pilné
a motivované studenty jako máme my. Vídáme se
pravidelně každý týden, kombinujeme přímou výuku
s e-learningovým kurzem a pokrok je znát. Ukázalo se, že
i tato výuka nabízí mnohé bonusy a rozhodně je to proces
oboustranně obohacující. Studenti nás baví svými roztomilými chybami, posuďte sami: Nesnáším ptáky, protože
hovínají. Koupili jsme kuřáka pro dědečka. Pili jsme čaj
a dlouho jsme diskovali. Můj víkend jsem byla hezký.

A když se dostaneme
do úzkých a je potřeba
déle vysvětlovat, slova
„Už to funguje“ působí
jak blahodárná lázeň.
Je opravdu obdivuhodné, jak se naši „studenti“ prokousávají obtížnou gramatikou a slovní

Zápis dítěte k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Sluníčko
Vzhledem k aktuálnímu stavu - poskytujeme informace ohledně organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápis bude probíhat v období od 2. do 16. 5. 2021
Způsoby podání žádosti:
Elektronicky: Zasláním vyplněných tiskopisů přes datovou schránku - ID m4mxh9e
E-mailem opatřeným vaším elektronickým podpisem
E-mailem bez elektronického podpisu- v tomto případě je nutné do 5 dnů
e-mail potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží
Poštou: Zasláním vyplněných tiskopisů poštou na adresu: Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov
Osobně: Podáním v MŠ ve dnech 4. - 5. 5. 2021 od 9.00 do 12.30 hodin
Tiskopisy k vyplnění naleznete na webových stránkách školy, budou pro zápis aktualizované k 20. 4. 2021. V nutných případech je můžete obdržet po domluvě ve škole.
K zápisu doložíte:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• Přihlášku ke stravování
• Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – spolu s potvrzením o očkování
• Kopii rodného listu dítěte
Jakékoliv dotazy zodpovíme telefonicky nebo e-mailem. (tel. 573 396 684 - e-mail:
slunicko-hol@seznam.cz
Přijímány budou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, doručené nejpozději
do 16. 5. 2021. Po obdržení vyplněných tiskopisů vám zašleme další informace.
Lenka Krčová, ředitelka mateřské školy

zásobou, přitom zvládají denní i noční služby, maminky
své rodiny. Doufáme, že jejich dřina a zaseté úsilí se vyplatí a v červnových zkouškách všichni uspějí.
A co na vyučování říkají sami studenti? Jeden text
za všechny, ponechali jsme ho bez úprav.
Český jazyk a já
Abych byla upřímný, představovala jsem si, že to
bude snazší. Můj první problém začal s výslovností dopisní „ř“, mezitím to funguje a slina zůstává v ústech.
Miluji český jazyk, ale gramatika je opravdu velmi, velmi těžka. Zajímalo by mě, jak chybí písmena a změny
kmenových slov v sedmi případech, jako je slovo „pes“
? Nebo proč dostávají živí mužští kolegové koncovku „a“
a co osobní zájmena? A jak na to říkám:
„Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk
v čtvrť srn Krč“
A proč vždycky mluvíte tak rychle? V Německu se
můžete nadechnout čárkou. Ach jo…..
Ale teď po šesti měsících pomalu vidím světlo na
obzoru. A jsem opravdu ráda, když si konečně můžeme
sednout v české restauraci a jíst lahodný řízek s hranolky.
Samozřejmě objednávám v češtině.
Mgr. Martina Pořízková, oddělení cizích jazyků

Zápis dítěte k předškolnímu
vzdělávání MŠ Radost
Zápis dětí bude probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pouze omezeným způsobem.
Všechny podrobnosti o možných způsobech podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o dokumentech, které je třeba vyplnit a přiložit k žádosti jsou
uvedeny na webových stránkách školy – www.ms-radost.cz. Jsou zde uvedeny i kontakty pro případné dotazy k upřesnění informací.
Rádi bychom vám také naši mateřskou školu představili. V současné době intenzivně rozvíjíme školní vzdělávací program založený na principech Montessori pedagogiky.
Základem je zaměření na dítě a jeho schopnost uchopit a dělat věci samo. Děti se učí
vlastní manipulací s předměty a pomůckami, veškeré aktivity jsou připraveny pro individuální způsob využití. Učitelka je v roli průvodce, který připravuje prostředí třídy
tak, aby odpovídalo schopnostem a umožnilo rozvíjet dovednosti dětí. Sleduje probíhající činnosti, zajišťuje dostatek času pro jejich naplnění. Montessori pomůcky umožňují dětem postupovat metodickou řadou od známého k novému po zvládnutelných
krocích, takže dítě zažívá prožitek úspěchu, který rozvíjí jeho sebevědomí. Manipulací
s pomůckami dítě činí objevy samo, tím vzrůstá jeho sebedůvěra ve vlastní schopnosti
a síly. Tendencí k individuálnímu provádění činností se vytváří podmínky pro soustředění mysli dítěte, které je úplným základem a předpokladem pro zvládání jakýchkoliv
situací a řešení problémů v průběhu dalšího vzdělávání a života vůbec. Součástí programu jsou pravidelné týdenní dopolední vycházky s cílem pozorování přírody, historie,
kultury a života města, které v době, kdy je to možné doplňujeme výjezdy ve spolupráci
s institucemi a s odborným výkladem.
Tyto činnosti děti realizují ve třídách především v průběhu dopoledního bloku, který je dále doplněn všemi dětskými radostmi a hrami venku, zájmovými aktivitami jako
je naše tradiční keramika ve vlastní dílně (výtvory dětí zdobíme školu i zahradu), hra
na zobcovou flétnu, přípravné činnosti na školu ve skupinách předškoláků, preventivní
logopedická cvičení.
Máme krásné přírodní podmínky v areálu školy, což je naše rozlehlá zahrada se
vzrostlými stromy, dětským hřištěm, bylinkovou i zeleninovou zahrádkou, o kterou děti
se svými učitelkami pečují.
Mrzí nás, že vás nemůžeme pozvat na Den otevřených dveří, více se o nás můžete
dozvědět na webových i FB stránkách školy.
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Hrdinové v oflajnu - Člověk dokáže víc, než si myslí
Dětské příměstské tábory u Hájenky probíhají již
řadu let. V loňském roce se však organizátoři rozhodli
rozšířit nabídku o kurzy pro dospívající ve věku 12 - 16
let. Děti generace Z, které vyrostly ve světě internetu,
postavili pořadatelé výzvám reálného života. Kurzy pro
mládež byly původně experimentem, který však dopadl nad očekávání. Mladí lidé strávili týden v Holešově
a blízkém okolí a věnovali se nejrůznějším projektům.
Jaké to bylo zažít netradiční kurz na vlastní kůži?
Proč stojí za to vystoupit ze své komfortní zóny? A kolik
práce dá uvařit oběd z vlastnoručně nasbíraných surovin? Přečtěte si rozhovor s jednou z účastnic kurzu, Klárou Novotníčkovou (14 let).
Proč ses rozhodla vyrazit na kurz Hrdinové
v oflajnu?
Překvapilo mě, když jsem na webu našla kurz pro
mládež pro věkovou kategorii 13-16 let. Rok, dva zpátky
mi bylo celkem jedno, jestli jsem byla s třináctiletými
nebo s osmiletými. Ale teď jsem už trochu starší, proto
jsem se toho hned chytla. Zaujalo mě především téma
kurzu, protože to bylo něco aktuálního, co se pořád řeší
(dospívající versus internet). Zajímalo mě, jaký na to budou mít ostatní účastníci názor.
Co jsi od kurzu očekávala?
Popravdě jsem očekávala, že to bude super, jako vždy.
A bylo. Nic konkrétního jsem si nepředstavovala. Jenom jsem
doufala, že si jako starší sedneme a budeme skvělá parta.

Čemu jste se na kurzu věnovali?
Věnovali jsme se všemu možnému od přírody až po
pomoc lidem. Her sice nebylo tolik jako vždy, ale nevadilo to. Všechny ty aktivity to parádně nahradily. Jako
příklad bych uvedla asi projekt, v němž jsme se rozhodli
podpořit holešovské seniory. Udělali jsme to tak, že jsme
upekli sušenky, které jsme pak rozdávali lidem ve městě.
Kdo chtěl, mohl nám za ně dát dobrovolný příspěvek. No
a upřímně jsem dřív netušila, jaké to je chodit za neznámými lidmi, nabízet jim věci a mluvit s nimi. Je to určitě
těžší než si všichni myslí. Za tuhle zkušenost jsem moc
ráda, protože mi to pomohlo změnit názor na ty, kteří
dělají podobnou práci. Teď už ale vím, jak se cítí a jaký
je to pocit, když vás ostatní ani nevyslechnou. Peníze
jsme nakonec věnovali holešovské charitě na pomoc
seniorům.
Jaký program/okamžik se ti na kurzu líbil nejvíc a proč?
Na to je těžké odpovědět. Ale asi bychom se všichni z tábora shodli, že to byla přespávačka v Kurovickém
lomu. To bylo parádní. Usínat s oblohou plnou hvězd
a probudit se s modrým nebem nad hlavou stojí za to.
Nikdy jsem takhle “sama” v přírodě nepřespávala, ale
díky tomuto zážitku bych do toho šla hned znova.
Co tě během týdenního kurzu nejvíce překvapilo?

Jak to bylo zaměřené na všemožná témata a kolik
jsme toho vlastně stihli. Taky to, jak jsme se v uvozovkách museli postarat sami o sebe. Také programová náplň kurzu byla z velké části na nás. Mohli jsme si sami
vybrat co chceme a nechceme dělat. Vedoucí nám to
vždy pomohli jen trochu zrealizovat.
Co zajímavého ses na kurzu dozvěděla nebo
naučila?
Naučila jsem se, že dokážete víc než si myslíte,
že zvládnete věci, o kterých jste si mysleli, že na ně nikdy nenarazíte. Díky takovým kurzům máte možnost
vyzkoušet, co dokážete. Zjistíte, jak rychle zvládnete
něco vymyslet nebo třeba na co máte talent. Já jsem
si upřímně nemyslela, že vůbec zvládneme uvařit oběd
z věcí, co dům dal. Ale podařilo se.
Jela bys na podobnou akci znova?
Určitě. Na další takový letní kurz se samozřejmě
znovu přihlásím a už teď se nemůžu dočkat. Zažít tolik
zážitků za jeden týden je prostě super. Na kurzu se naučíte spoustu nových věcí, které vám dají zase o trošku
jiný pohled na svět. A taky poznáte spoustu nových milých lidí, kteří vám pomůžou a vyjdou vstříc, když potřebujete. A za to jsem moc ráda!
Více informací o kurzech pro mládež najdete
na www.tokaheya.cz.

Konkurs na ředitele/ředitelku
Starosta obce Ludslavice ve smyslu ustanovení
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž se
sídlem Ludslavice 90, 768 52 Míškovice
Požadavky:
• splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon
činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
• znalost problematiky organizace, řízení a financování
ve školství a příslušných předpisů;
Náležitosti písemné přihlášky:
• formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku
uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí
pracovní místo;
• jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
• datum narození uchazeče;
• místo trvalého pobytu uchazeče;
• korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy
místa trvalého pobytu).
K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo
úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
• doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom
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a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek
k diplomu);
• doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
• strukturovaný profesní životopis;
• koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3
stran formátu A4);
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu

pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne
starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2021
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty
doručte nejpozději do dne 30. 4. 2021 do 10 hodin na
adresu: Obecní úřad Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52
Míškovice.
Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ – NEOTVÍRAT. Vojtěch Adamík, starosta obce

Nový hmyzí hotel v Americkém parku
Je to pár let zpět, co se nás děti z mateřské
školky v Americkém parku ptaly: „Kde v parku bydlí
broučkové a jejich kamarádí?“.
To bylo inspirací pro spolek Proud, abychom do
parku umístili malý hmyzí hotel a děti měly zase trochu radosti. V původním hotelu se zabydlel tesařík
obecný a samotář čmelák luční. Bohužel při poslední podzimní vichřici ale hotel zničila jedna padající
větev z vedlejšího stromu. Nedalo nám to a hmyzí
hotel jsme pořídili nový. Tentokrát jsme jej připevnili
na jiný strom u horního hřiště, kde je dostatek světla,
slunečního tepla a klidu pro nové hmyzí nájemníky.
Je zde zatím sice pouze pár dní, ale už to stačilo
k tomu, aby zejména menší návštěvníci parku ho-

tel objevili a pozorovali, zda k němu právě některý
z brouků nepřilétá.
Mgr. Jakub Nevřala, Předseda spolku Proud

www.holesov.cz

TYMY

Tanec Jeruzaléma
Hit loňského léta singl Jerusalema se stal známým
po celém světě. Stojí za ním jihoafrický producent Master KG a zpěvačka Nomcebo.
Tento hudební hit inspiroval také mnohé k tanečním choreografiím. Jsou tak známé taneční choreografie
z různých prostředí – např. nemocnice, centra pro domovy důchodců, hasiči, ...
Vzhledem k současné situaci, kterou v této době
všichni prožíváme je málo radostných chvil. Proto vznikl
na konci února v Holešově nápad společně si zatancovat
Jeruzalému. Nejdříve jsme v SVČ TYMY připravili krátké
instruktážní video, které jsme společně s výzvou rozeslali do holešovských škol a dalších organizací v našem
městě.
S napětím jsme očekávali, kdo se k nám připojí.
Měli jsme velkou radost, že na naši výzvu reagovaly
všechny 3 ZŠ Holešov, MŠ Sluníčko, seniorky ze cvičení
hormonální jógy a hasiči.

TYMY
Spousta dalších organizací a jednotlivců tuto iniciativu také uvítalo a podpořilo.
Máme také velkou radost, že tento nápad podpořil
aktivitu a také kreativitu mnohých lidí. S radostí jsme
sledovali, s jakým zápalem se do nácviku tance pustili
jak děti tak i dospělí. Podle informací které máme, přinesl tento tanec oživení a radost ze společně strávených
chvilek na pracovištích i ve třídách, samozřejmě za dodržování všech hygienických opatření.
Od úterního večera již video zhlédly stovky lidí
a máme ze všech stran velmi pozitivní reakce. Děkujeme
všem, kteří se na této aktivitě podíleli. A velké poděkování si zaslouží cvičenky hormonální léčby v čele s paní
Zdenou Machalovou, která přišla s tímto nápadem.
Děkujeme také za podporu starostovi města panu
Rudolfu Seifertovi a městu Holešov.
Odkaz na video: https://youtu.be/3-OPRz5ohVU
Mgr. Jarmila Vaclachová

Na jarní prázdniny TYMY připravilo
bohatou nabídku
Letošní jarní prázdniny vyšly ve Zlínském kraji až
na březnové dny. Byli jsme plni očekávání a nadějí, že
se uskuteční příměstské tábory a také že budeme moci
s dětmi vyrazit do přírody, na lyžování, atd…Bohužel
epidemiologická situace toto neumožnila, takže jsme
museli plánované aktivity na jarní prázdniny zcela změnit.Pracovníci TYMY připravili několik možností a nabídek, tak aby uspokojili co největší počet dětí. Děti s námi
mohly tvořit různé zajímavé výrobky jako např. – malovaný květináč, misku z hlíny, náramek, mohli si také
pomalovat batoh, či tašku atd. Celkem jsme připravili
15 různých námětů do tašek, ve kterých byl veškerý potřebný materiál k výrobě a také metodický postup, pod
názvem Tvoříme s TYMY. Jsme moc rádi, že spousta dětí
této nabídky využila. Dále jsme každý den na plot TYMY
vyvěsili 2 sazky /kvízy/ o přírodě, sportu, atd… Děti si
mohly každý den vyzkoušet své znalosti v těchto oblastech, získaly za to diplom a malou odměnu. Pro starší
děti a mládež jsme připravili zajímavou QR kódovou
hru o holešovském baroku. Účastníci této hry si prošli

8 různých památek, které spadají do období baroka. Na
každém stanovišti měli účastníci hry úkol a jejich správnou odpovědí nakonec vyluštili heslo. Všichni, kdo se do
hry zapojili, dostali placku se symbolem této hry a také
drobnou odměnu. Pro rodinné týmy a jednotlivce jsme
připravili akci „Namaluj a vyměň si kamínek“. Během
celého týdne bylo možno podle souřadnic najít místo,
kde si děti i dospělí mohli vyměnit svůj namalovaný
kamínek za jiný.
Kromě těchto akcí v terénu jsme děti každý den
motivovali sportovní aktivitou – např. výzva k plnění
jarních kilometrů /30,60,100/ nebo taneční výzva – vymyslet choreografii na píseň Jeruzaléma, atd…
O jarních prázdninách jsme také nezapomněli na
luštění křížovek, osmisměrek a čtení na pokračování –
Honzíkova cesta.
Děkujeme všem dětem, které se do našich aktivit
zapojily, a děkujeme také rodičům za to, že je v jejich
aktivitách podpořili.
Mgr. Jarmila Vaclachová

VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
DUBEN
22. 4. DEN ZEMĚ V TYMY
23. – 24. 4. NOČNÍ DESKOHRANÍ
30. 4. SLET ČARODĚJNIC – od 16 hodin
MINI DESKOHRANÍ V TM KLUBU
23. 4. + 30. 4. od 15 – do 17 hodin, přijďte si
zahrát zajímavé deskové hry, těšíme se na nové
deskohráče
POKRAČUJE NAŠE VÝZVA – Ujdete 30, 60 nebo
100 km? Jarní výzva, které se mohou zúčastnit
všechny věkové kategorie, putovní kartu si můžete
stáhnout na www.tymycentum.cz nebo v kanceláři TYMY. Podle počtu ušlých kilometrů můžete
získat bronzovou, stříbrnou nebo zlatou plaketu.
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
ŠKOLNÍ ČASOPIS 2021 – své časopisy zasílejte
do 30. 4. 2021 nebo osobně přineste na adresu ICM
Holešov, Sokolská 70, Holešov (budova SVČ – TYMY)
KVĚTEN
1. 5. – Den tance
6. 5. – Den Evropy - pro děti MŠ a ZŠ
6. 5. – Dárek pro maminku – přijď si vyrobit dáreček pro maminku - od 16 hodin, 50,- Kč, přihlášky
do 4. 5. 2021
8. 5. - Den s parkourem – od 10 do 14 hodin, pro
děti od 8 do 15 let, cena: 200,- Kč, pro členy kroužku parkour ZDARMA! přihlášky do 4. 5. 2021
12. 5. – Květinkový den – celostátní charitativní akce
15. 5. – Sportovní odpoledne pro celou rodinu
– od 14 do 16 hodin hodin, cena 50 ,- Kč rodina,
přihlášky do 11. 5. 2021
19. 5. – Čaj o páté – povídání s dobrovolnicí EDS
v anglickém jazyce, volné téma, vstup volný
21. - 22. 5. - Květnové noční deskohraní – od 18
hodin, cena 100,- Kč pro členy deskohraní, 150,Kč pro ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to,
přihlášky do 15. 5. 2021
30. 5. - Den dětí v TYMY – zábavné odpoledne od
15 hodin v zámecké zahradě
PŘIPRAVUJEME:
Na prázdniny červenec – srpen 2021 připravujeme
letní vzdělávací kempy pro děti 1. + 2. stupně ZŠ,
bližší info v kanceláři SVČ TYMY
23. 6. 2021 OLYMPIJSKÝ BĚH – přihlašovat se můžete již nyní na: www.olympijskybeh.cz
LÉTO S TYMY 2021
Nabídka příměstských a pobytových táborů je na
FB + webu – zájemci informujte se v kanceláři
TYMY, těšíme se na letní zážitky s Vámi !!!!!
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Bikerská jarní srdcovka už podruhé netradičně
V loňském roce se cyklistický závod Rohálovská 50
jel „naruby“, aby tak nějak odpovídal době, která byla
také „naruby“. V letošním roce není situace o nic lepší,
a tak měli organizátoři závodu před sebou nelehký úkol
– rozhodnout, jak bude letošní Rohálovka vypadat.
A vymysleli to velice nápaditě a originálně. Závod se jede
jednotlivě v průběhu tří týdnů. Odstartoval 3. dubna
a posledním možným dnem účasti na startu je vzhledem
k dlouhodobé nepřízni počasí stanoven na 1. května.
Na podrobnosti jsme se zeptali hlavního pořadatele závodu Martina Koplíka.
V první řadě musím pochválit perfektní nápad i zrealizování celého závodu. Trošku jste to
natrénovali na Rohálovské 10, ovšem zorganizovat padesátikilometrový závod na kolech je zase
„o level“ výš. Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší se je odhodlat. Vymluvit se na současný
stav by bylo jednoduché, ale i po 12 letech nás Rohálovka stále baví. Od začátku roku jsme přemýšleli, jak Rohálovku pojmout a jak ze zákazů a omezení „vyčarovat“
něco pozitivního.
Jak tedy celý závod probíhá? Trasa je tradiční?
Rohálovskou padesátku jedeme po roce v tradičním
směru. Chceme už být vlaštovkou, která není jen poselkyní jara, ale také značí návrat do normálu. Snad.
Nemůžeme závodit hromadně, proto si Rohálovku
v dubnu musí každý „střihnout“ sám – vznikl samozávod.
Registrace probíhá formou úhrady startovného
na účet. Na email účastníkům následně přijde osobní
6místný kód. Ten zadají na klávesnici na bývalé trafice
(v místě obvyklého zázemí závodu v Prusinovicích) při
startu a ihned po dojetí/doběhnutí. Změřený interval
z klávesnice se automaticky zobrazí na www.vesani.cz.
Svůj výkon doporučujeme změřit i na zařízení, které bajkeři či běžci běžně používají. Ne každý ale má moderní
vybavení a ne každý s ním umí, a takto je závod spravedlivý a dostupný pro všechny.
Je potřeba také po celou dobu závodu udržovat trať i značení, jak často musíte vyrážet
do terénu?
Trasu pro dubnový samozávod značíme stejně jako
by to byl plnohodnotný závod, možná ještě více, protože
na tři týdny se těžko hledají na trať regulovčíci. Na značení beru syna Marťasa. Spolu s Ladikem Raabem a Pavlem Nedvídkem je to můj největší pomocník.
Všem, kteří se rádi prochází na Želkov a nad Jankovicemi se omlouváme za pásky na stromech, ale poctivě
je vždy po závodě uklízíme společně s jiným nepořádkem, který nepochází od nás. Najdou se blbové (redakce snad toto označení promine), kteří značení utrhnou
a zahodí a pak máme extra blby, kteří trasu přeznačí. Naštěstí každý závodník je zároveň kontrolor a nedostatky
nám hlásí.
Závod už nějakou dobu trvá, (v době vzniku
rozhovoru jsme asi ve třetině závodů), jaká je zatím účast? Je možné se přihlašovat průběžně?
První dny závodu jsou vyloženě aprílové (déšť-slunce-sníh-mráz) a trasa je blátivá a pomalá. Přihlášených
jsou desítky. Pokořitelů jednotky. Přihlašovat se lze průběžně po celou dobu samozávodu.
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Kamil Ševčík - první účastník
Jak si zatím závodníci vedou?
Zatím je vedoucí čas 2 hodiny a 4 minuty. Ten by
stačil na 65. místo v běžném závodě. Kvalitní časy a pokořitelé i výletníci budou přibývat až po oteplení.
Kolikrát se sportovci mohou na trať vydat,
mají více možností?
Abychom předešli strategickému vyčkávání (na
ideální počasí a čas „konkurentů“), může mít každý za
jedno startovné neomezeně pokusů. Každé zlepšení
zaznamenáváme.
Vymysleli jste taky skvělou novinku v podobě
samobufetů, kdo s tím přišel a na jakém principu
funguje?
Už delší dobu nás nenechávala spát roky nevyužitá
trafika v bezprostřední blízkosti startu v Prusinovicích,
a když se k tomu přidalo uzavření hospod, našli jsme pro
trafiku nové využití. Každý se zde může občerstvit sám –
stal se z ní Samobůůůfet Rohálov.
Vstup je zakázán pouze zlým lidem. Je to naivní,
ale lidem věříme. Případného záškodníka nečeká žádné
řízení, ale hlavně velká ostuda. U veškerého zboží uvádíme ceny, za které jsme ho nakoupili. K dostání jsou
i cyklodoplňky (třeba cykloblikačky pro ty, co se zapomenou). Poděkovat aspoň takto lze do pokladničky.

Marek Hoštálek - první běžec

Každoročně při předzávodní projížďce trati se potkáváme ve Vesanské rokli, která je zhruba v polovině
Rohálovky. Do cíle je to stále daleko, tak druhý lesní samobůůůfet byl doslova zapuštěn právě zde. Pivo z lehce
přístupné zemní šachty má vždy ideální teplotu.
Úplnou novinkou je pak běžecký Rohálovský
ultra maraton, kolik běžců už Rohálovskou 50 zaběhlo?
Díky Rohálovské únorové desítce se v okolí v zimě
více běhá než lyžuje, proto jsme již dříve uvažovali s myšlenkou běžeckého terénního maratonu. Když už je trasa
vyznačena, bude skoro měsíc udržována a pár běžeckých
vytrvalců se samo přihlásilo, byli jsme pro založení prvního ročníku běžeckého Rohálovského ultra maratonu.
Hned první den samozávodu uběhl 50 „kiláků“
v dešti se sněhem Marek Hošťálek z Rusavy za 6 hodin!
Další den se přidal Jaroslav Kopřiva z Pacetluk. Nyní běžci-šílenci (myšleno dobře) vyčkávají na lepší podmínky.
Taky jsem se přihlásil (psaný úsměv).
Je možné, že tím byl položen základní kámen
k další tradici?
Mám rád tradice, ale udržet je není jednoduché.
To ukáže první ročník.
Klasická forma bikerského závodu je plánována na září, věřme, že se uskuteční. S jakou účastí
počítáte? A jak by měla v ideálním případě celá
akce vypadat?
Průměrně se Rohákovky účastní 630 bikerů a 200
dětí. Záleží nám na počtu, ale ještě více nám zaleží na
domáckosti-vesnickosti akce. Přejeme si společný závod
– s celou rodinou, u piva, s hudbou, zábavou. To přeji
i ostatním pořadatelům – napříč žánry.
My zase přejeme spousty spokojených závodníků, kteří se v letošním roce hned dvakrát vyhecují a dvakrát se postaví na start. Žádná zranění
a mnoho skvělých zážitků z obou závodů. Děkujeme za rozhovor.
Hana Helsnerová
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15. výročí založení Fotbalového klubu Holešovské holky
Vznik Fotbalového klubu Holešovské holky se datuje 23. března 2006. U zrodu klubu stály dramatické
události v DFK Holešov, kdy v průběhu zimní přestávky došlo k nepřekonatelným rozporům mezi vedením
klubu a hráčkami, týkající se otázky postupu klubu do
1. fotbalové ligy žen. Spor vyústil v praktický vyhazov
realizačního týmu a téměř celého hráčského kádru z řad
DFK. Situaci uklidnil nový zakladatel klubu, který urovnal ekonomické otázky a převzal fotbalový tým s tím,
že celek dohraje 2. ligu pod hlavičkou DFK a přejde do
FK Holešovské holky. Postup do 1. fotbalové ligy žen se
zdařil, a tak se poprvé v historii Holešova hrála ve městě
ligová kopaná. Úspěch klubu nebyl ve městě doceněn,
i když po házenkářích v roce 1949, to byla teprve druhá
účast městského celku v nejvyšší soutěži.
Prvoligový fotbal se však hrál v Holešově pouze
jeden rok, a to v soutěžním ročníku 2006/2007. Bohužel to nebyly důvody výkonnostní, nýbrž ekonomické,
které nedovolily start i v dalším ročníku. Po opuštění
1. ligy absolvoval tým následující rok ve 2. Moravskoslezské lize žen, kterou vyhrál bez ztráty jediného bodu.
V následujících ročnících již nebyla úspěšnost celku na
takové úrovni, přesto patřil mezi špičková druholigová
družstva na Moravě. Po reorganizaci ženského fotbalu pokračoval tým v druholigové soutěži a obsazoval
přední příčky tabulky. V sezoně 2011/2012 dokonce až
do posledního kola aspiroval klub na vítězství v soutěži,
ze kterého se však nakonec radoval celek FC Vysočina
Jihlava. V soutěžním ročníku 2013/2014 a 2014/2015
docházelo k postupné přestavbě týmu a značně omlazené družstvo startovalo v Moravskoslezské divizi žen.
V obou soutěžních ročnících se tým umístil na prvním
místě tabulky. V roce 2015 byl trenér a předseda klubu
MUDr. Slavomír Bednář za svou dosavadní činnost oceněn a vyhlášen osobností města Holešova v kategorii

„trenér a organizační pracovník“ za rok 2014. V soutěžním ročníku 2015/2016 startovalo družstvo v Moravskoslezské fotbalové lize žen a umístilo se na čtvrtém
místě. V soutěžním ročníku 2016/2017, kdy došlo ke
zrušení MSLŽ, tým startoval v Moravskoslezské divizi žen
a umístil se na prvním místě. Sezóna 2017/2018 byla,
po odchodu několika hráček, ve znamení přestavby
týmu a družstvo startovalo v krajském přeboru žen při
KFS Zlínského kraje. Nově vzniklý tým se i přes počáteční obtíže umístil na prvním místě a stal se tak vítězem
krajského přeboru žen. V soutěžním ročníku 2018/2019
družstvo „holešovských holek“ startovalo v divizní soutěži řízené ŘK pro Moravu a umístilo se na druhém místě. Ke klubovým úspěchům se jistě dají zařadit i úspěchy
a ocenění jednotlivců. V roce 2020 byl za celoživotní
zásluhy o rozvoj fotbalu Fotbalovou asociací České republiky oceněn trenér a předseda klubu MUDr. Slavomír
Bednář, kdy mu byla udělena prestižní cena „ Plaketa
dr. Václava Jíry“. V soutěžním ročníku 2019/2020 družstvo
startovalo v divizní soutěži. Po dobře rozehrané podzimní
části soutěže, kdy děvčata vedla divizní tabulku „zasáhl
do hry Covid - 19“ a jarní část soutěže tak nebyla vůbec
rozehrána. Soutěžní ročník 2020-2021 byl v podzimní
část rozehrán, ovšem opět přerušen z důvodu protiepidemických opatření. Na restart soutěže se stále čeká.
Po opětovném obnovení sportovní činnosti jsou všechny
zájemkyně o ženskou kopanou, starší 15 let, srdečně zvány. Více info na www.fkholesovskeholky.nas-tym.cz.
Za patnáct let prošly klubem spousty hráček. Všem,
bez rozdílu, je třeba poděkovat za dosažené výsledky,
vzornou reprezentaci klubu, regionu a města Holešova.
Poděkování patří i funkcionářům, vykonávajícím (dříve
či nyní) bezplatně činnost ve prospěch klubu. Zde bych
vzpomenul pana Bukovjana, Julíčka, Kocurka, Elšíka, Michala a Moniku Samsonovi. Dále poděkování patří panu

Šenkyříkovi, Svobodovi, Bednářovi, Zámečníkovi a Fárkovi. Děkujeme i našim fanouškům a příznivcům, především
pak našim sponzorům, bez jejichž přízně by dlouholetá
činnost klubu a nynější „oslava“ 15. výročí nebyla možná.
Dosažené výsledky – umístění FK Holešovské holky
v jednotlivých soutěžích:
• 1. fotbalová liga žen (2006-2007) 12. b – 11. místo;
• 2. Moravskoslezská fotbalová liga žen (2007-2008) 48
b., skóre 95:4 - 1. místo;
• Moravskoslezská liga žen (2008-2009) 28. b., skóre
56:43 – 8. místo;
• Moravskoslezská liga žen (2009-2010) 35 b., skóre
38:40 – 5. místo;
• Moravskoslezská liga žen (2010-2011) 43 b., skóre
63:21 – 4. místo;
• Moravskoslezská liga žen (2011-2012) 40 b., skóre
42:11 – 2. místo;
• 2. Moravská ženská fotbalová liga (2012-2013) 15 b.,
skóre 25:54 – 5. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2013-2014) 18 b., skóre
112:9 – 1. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2014-2015) 41 b., skóre
78:15 – 1. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2015-2016) 22 b., skóre
32:26 – 4. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2016-2017) 48 b., skóre
129:15 – 1. místo;
• Krajský přebor žen (2017-2018) 41 b., skóre 94:22 –
1. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2018-2019) 36 b., skóre
88:13 – 2. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2019-2020) – podzim 24 b., skóre 48:4 – 1. místo;
• Moravskoslezská divize žen (2020-2021) – …
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Thaiboxer z Rednecks gym pojede bojovat do Prahy
24. 4. 2021 přivítá Praha One Championship, organizace, která pořádá zápasy v MMA, kickboxu a Muay
Thai. One FC vznikla v Singapuru v roce 2011 a mezi
zakládající členy patří Chatri Sityodtong a Victor Cui.
V současné době má One Championship na kontě už více
než 100 pořádaných galavečerů, které proběhly v zemích
Asie. One Championship patří mezi největší MMA organizace na světě a v jejích řadách bojuje velké množství
známých zápasníků. Více nám prozradil trenér Rednecks
gymu Petr Osokin.
Součástí chystaného galavečera je pyramida
Road to one. Na jakém principu je tento turnaj
založen?
V Praze se na této akci uskuteční čtyřčlenná pyramida s českým zástupcem Tomášem Hronem, tuším
ve váze do 93 kg. V různých světových městech by se
těchto pyramid mělo konat celkem osm. No a vítězové
těchto osmi pyramid se následně utkají v "osmičkové"
pyramidě, a celkový vítěz získá titul šampiona One
Championship.
Na Road to one se představí také tvůj svěřenenc Jan Sklenář, dle slov pořadatelů „české lvíče“. Musíš z toho mít velkou radost…
Úspěch je to určitě veliký. Pořadatelé měli doslova přetlak bojovníků z ČR i Evropy, co se jim nabízeli,

že chtějí na této akci zápasit. Takže pro nás je to velká čest,
že vybrali Honzu. Každopádně se nejedná o nějakou ojedinělou náhodu. Naši bojovníci v minulosti zápasili proti
Thajcům, což já vždy považuji za vrchol naší cesty. Pokud
zápasíme podle kickboxerských pravidel, tak jsme se již
účastnili zápasů velké organizace DSF v Polsku, nebo Evropských a Světových akcí organizace WAKO.
Nedávno jsme natáčeli reportáž, jak se Jan
Sklenář připravuje právě na tento zápas. Jak jste
se tedy s přípravou poprali? Jaké jsou vaše cíle?
V současné době, kdy děláme rozhovor, zbývají
ještě dva týdny přípravy. Zaměřili jsme se na postupné
nabírání kondice a síly s pomocí zápasníků, kteří mají
profi smlouvy, jsme ladili samotný boj, a samozřejmě
jsme studovali soupeře a chystali na něj věci, co snad
zafungují. Co se týče našich cílů v zápasu, tak je to jako
vždy - podat dobrý výkon a odnést si další zkušenosti
do následujících zápasů. A celkové cíle v Honzově kariéře? No rádi bychom ty nejvyšší. V brzké době přestoupí
do mužů, teď v Praze to
bude jeho první profesionální zápas bez chráničů.
Takže etablovat se v kategorii mužů, postupně
nabírat víc a víc profesionálních zápasů, vyhrát

nějaké zápasy v Thajsku a ideálně časem mít smlouvu
právě s One Championship.
Jaký ho čeká soupeř?
Soupeřem bude Erik Micka, který je na bojové scéně
poměrně dlouho. Trénuje střídavě v Praze a dost často
i v Holandsku, což je taková Mekka kickboxu. Erik má
čerstvě tuším 19 let a celkově přes 90 zápasů. Je to několikanásobný šampion ČR, mistr Holandska a Německa,
vítěz Czech Open, Slovak open.... Honza má pořád 17let
a celkem 20 zápasů. Jak říkají v Polsku. Není riziko, není
zábava :-)
Kde mohou fanoušci zápasy sledovat?
Vysílaní bude v přímém přenosu na O2 TV Sport
a také by část galavečera měla běžet online na youtubovém kanálu organizace One Championship.
Děkujeme za rozhovor a budeme držet pěsti,
aby „holešovské lvíče“ urvalo pořádný kus úspěchu.
Hana Helsnerová

Přání
Milá Jaruško,
přejeme Ti všechno nejkrásnější k Tvému životnímu jubileu!
Buď stále usměvavá, šťastná a zdravá,
to a mnoho dalšího ti z celého srdce přejí pracovníci SVČ TYMY

Malujeme pro ZOO Lešná
Zoologické zahrady se sice částečně otevřely, ovšem ne každý má možnost hned do
zoo vyrazit nebo ji podporovat jiným způsobem. Také rozverné počasí návštěvám venkovního prostoru zahrady příliš nenahrává. Středisko volného času TYMY ve spolupráci
s městem Holešov se tedy rozhodlo zkusit aplikovat trošku jinou formu podpory naší
oblíbené zoologické zahrady, kterou máme na dosah.
Prosíme žáky, studenty i zájemce z řad veřejnosti, aby malovali obrázky svých oblíbených zvířat, tato díla budou následně vystavena a nabídnuta do dražby. Získané
peníze potom budou předány ZOO Lešná například prostřednictvím možnosti virtuálně
si půjčit zvířata na víkend. Snad si jich budeme moci půjčit co nejvíce.
Své obrázky, prosíme, odevzdávejte do 15. května do SVČ Tymy nebo do Městské
knihovny Holešov. Předem velmi děkujeme všem, kteří se zapojí a pomohou nám pomáhat…
Hana Helsnerová
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Makej na sobě
"MAKEJ NA SOBĚ!" je nový seriál námětů
a inspirací pohybových aktivit, který bude novou
součástí Holešovska. Je určen úplně pro každého,
a to v reakci na komplikované možnosti sportovat
v posledním období. Aktivity jsou citlivě vybrány
tak, aby je zvládl každý, a pokud se jedná o pravidelněji sportující, jsou uvedeny i těžší varianty jed-

notlivých cviků... Tento seriál vznikl z iniciativy Atletiky
Holešov, za což jim tímto děkujeme.
S přicházejícím teplým počasím to láká všechny
ven, tak proč na sobě nezačít makat?!
První díl seriálu je zaměřený na tu vůbec nejdůležitější součást sportování, ať už rekreačního či výkonnost-

ního, a to je správné ROZCVIČENÍ SE. To je v tomto
vydání zpracováno v podobě 10 cviků, zaměřených
na celé tělo, a doplněno 3 velmi známými POSILOVACÍMI CVIKY, které každý zná, avšak často se v nich
chybuje, a místo aby člověku přinášely radost z pokroku, jsou často zdrojem bolesti a třeba i nechuti se
dále o jakékoliv cvičení pokoušet.

ROZCVIČKA CELÉHO TĚLA
Pro statické cviky (na místě) platí výdrže 4 až 6 sekund, pro dynamické cviky (pohyb části těla), počet opakování 4 až 6.

1) předklon – nohy na šíři ramen, s výdechem předklon
s rovnými zády, poté povolení zad do příjemného "vyvěšení"

2) střecha – nohy na šíři ramen, zadek co nejvýš, propnutá kolena (!), těžší varianta se záklonem hlavy, 3 možnosti postavení nohou

3) podřep – stojná noha vždy celým chodidlem na zemi
(!), druhá noha celým chodidlem na zemi, případně se
špičkou vzhůru

4) přítah – pokrčené koleno směrem dolů (ne dopředu),
těžší varianty do "holubičky" nebo předklonu volnou
rukou na zem

5) čáp – co nejvíce zavřené pokrčené koleno (pata pocitově pod zadek), možnost pohybem nahoru-dolů rozhýbat kotník

6) úklon – nohy na šíři ramen, ideálně cvičit u stěny
– zadkem a celými zády se o ni opřít, těžší varianty se
zapojením paží (V případě obou paží nad hlavou se už
jedná o těžší cvičení!)

7) mlýn – střídavá výměna "opačná ruka – opačná
noha", napnutá kolena

8) rotace – nohy na šíří ramen, paže v pozici "Vzdávám
se", rotace horní polovinou těla vpravo-vlevo

9) ramena – uvolněné roztažení ramen do šířky, střídané
přitažením ramen co nejvýš
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10) předloktí – SKVĚLÝ CVIK PRO VŠECHNY PRACUJÍCÍ NA
POČÍTAČI, ŽÁKY A STUDENTY!
ZÁKLADNÍ POSILOVACÍ CVIKY
Počet opakování je velmi nutné citlivě přizpůsobit svojí aktuální kondici! Vždy je lepší udělat 3 opakování, ale kvalitně (podle foto-vzoru), než 10 opakování, a kroutit se u toho jak
"paragraf"! Uvedenou sérii 3 cviků doporučujeme postupně navyšovat, a to mezi 3 až 6 sériemi.

2) kliky – POZOR NA PROHÝBÁNÍ BEDER (SPODNÍ
ČÁST ZAD)! Ruce jsou na šířku ramen, prsty vpřed (NE
K SOBĚ!), a lokty co nejvíce u těla. Dýchání: dolů – nádech, nahoru – výdech

1) dřepy – POZOR NA TLAČENÍ KOLEN DOPŘEDU, PŘÍPADNĚ ZVEDÁNÍ PAT! Při správném dřepu jsou nohy na
šíři ramen, špičky mírně ven a kolena se NIKDY nedostávají před špičky! Dýchání: dolů – nádech, nahoru
– výdech

3) prkno – Ruce na šíři ramen a přímo pod nimi (!), pevná záda. Ťukání ruka – rameno: Pevné držení, bez kroucení se!
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ZAHRADNICTVÍ U POTOKA
ŽERANOVICE
Nabízíme sadbu zeleniny, bylinek, jahod, převislých jahod,
květin a muškátů v mnoha barvách.
Provádíme výsadbu truhlíků.
Předvedu Vám, jak lze úspěšně pěstovat zelenina v nádobách!

Otevírací doba:
po-so 09:00- 17:00 hodin
Kontakt:
Miroslav Novák, Žeranovice 49
Tel.: 608 849 919
www.facebook.com/kvetinyzeranovicew

Rozvoz hnědých kontejnerů na bioodpad
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, oznamuje, že jsou opět
rozvezeny hnědé kontejnery na bioodpad. Svoz tohoto odpadu se bude
provádět podle harmonogramu v přiložené tabulce. ®

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

až 1500 Kč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

Koupíme byt na
investici, může

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

být i k rekonstrukci. Za nabídky děkujeme.
Tel.: 739 926 551.
Hledáme rodinný dům v této
lokalitě se zahradou. Rekon-

Tel.: 603 447 040

strukce nevadí.
Tel.: 703 693 512.
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Tepelné čerpadlo musíte vnímat.
Ne slyšet.
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S – obzvláště tiché
díky pokročilé technologii Advanced Acoustic Design
Moderní a cenově dostupná alternativa vytápění pro novostavby
i modernizaci.
Společně najdeme ideální řešení právě pro Vás
Topič s.r.o.
Tovární 528,
769 01 Holešov – vedle Alberta
tel.: +420 736 677 243

www.vodotopo.cz

NACKVAKNĚTE SI
LÉTO

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.facebook.com/holesov
a také na instagramu
- město
#cityholesov
- zámek
#zamekholesovofficial
- MIC
#visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Holešov OC Irisovka (u Penny)

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU
Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit
bez objednání v těchto dnech:
úterý
středa
čtvrtek

9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz
nebo na tel. 774 734 400.
Otevírací doba optiky: po-pá 9-12 /13-17, so 8.30-11.30.
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Hudecká partyja nám zpříjemnila Velikonoční neděli
I když je v dnešní době velmi obtížným úkolem připravit pro občany jakékoliv kulturní vyžití, vzali jsme si
příklad z loňských balkonových koncertů a připravili jsme
zcela nekontaktní formu vystoupení folklórního souboru.
Z oken zámku hrála o Velikonoční neděli Hudecká partyja
Mirka Dvořáka a cimbálová muzika Paléska. Tím také
vyvrcholila úspěšná výstava Jaro v krajce. Po ní byla připravena krátkodobá výstava květin, která zdobí arkády
zámku od 16. do 25. 4.
Jsme velmi rádi, že si lidé hudební vystoupení i výstavu užili. Návštěvníci proudili postupně, potěšili se a pokračovali dále. Děkujeme všem za zájem a organizátorům
i muzikantům za zpříjemnění velikonočních svátků.
Hana Helsnerová

Velikonoce v Holešově
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K Velikonocům vznikly hned dvě reportáže holešovské internetové televize. Pustit si je můžete, i když už máme po Velikonocích, získané dovednosti třeba zužitkujete v příštím roce. Děkujeme všem, kteří nám pomohli navodit a užít
si sváteční atmosféru těchto největších křesťanských svátků.

olesovt

v.

ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

www.holesovtv.cz
náměty na reportáže zasílejte na:
hana.helsnerova@holesov.cz

pořádá

Přijímací talentové
zkoušky na školní rok
2021/2022

do hudebního oboru

(hra na housle, violu, violoncello,
kontrabas, klavír, varhany, akordeon,
keyboard, flétnu, klarinet, saxofon,
trubku, lesní roh, trombón,
tubu, kytaru, elektrickou kytaru,
basovou kytaru, bicí, sólový a sborový zpěv
hudební školička pro děti od 5 let).

výtvarného oboru
tanečního oboru
a literárně-dramatického oboru
Elektronické přihlášky vyplňujte na www.zusholesov.cz a odesílejte do 4. 6. 2020
Po uzávěrce přihlášek bude zváni na konkrétní den a čas talentové zkoušky.

