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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Bikemaraton Drásal na vzestupu
Kulturní akce mají zelenou

Úspěšná Muzejní noc, tentokrát se vší parádou
Jsou místa, na která se běžný návštěvník při klasické
prohlídce zámku zkrátka nedostane. A pak jsou také dny,
kdy se právě tato místa otevřou veřejnosti. Jednu takovou
mimořádnou možnost měli zájemci, kteří si rezervovali
místo na prohlídku v rámci Muzejní noci. Ta se v Holešově
uskutečnila již podruhé, tentokrát však v původně plánovaném plném režimu. A bylo opravdu, o co stát. Jelikož
ale velká část zájemců nechala rezervaci na poslední chvíli, v Městském informačním centru od rána vyzváněl telefon, lidé se chodili objednávat a všeobecně byl o možnost
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navštívit podzemí holešovského zámku obrovský zájem.
Z toho důvodu byly navýšeny kapacity jednotlivých prohlídek, jež byly nakonec do posledního místečka obsazeny.
Do hlubin času se postupně vydala stovka návštěvníků.
K úžasné atmosféře dopomohlo nejen nasvícené
nádvoří, ale také kostýmovaní průvodci s obdivuhodnými
znalostmi a hlavně pak kouzlo samotného podzemí. Člověk
by ani netušil, kolik zajímavostí ještě stále o holešovském
zámku neví. Dozvěděli jsme se, jak kameníci značili svou
práci, jakým vývojem si náš zámek prošel, že nejsou všechny

věže zámku stejné, že okolo zámku nebyl vždy příkop a mnoho dalšího... Prohlídkový okruh byl rozdělen na dvě části.
V rámci zvýhodněné prohlídky bylo možné nahlédnout
kromě podzemních prostor a příkopu také pod schránku barokního mostu. Vstup pod most je omezen kvůli zde sídlícím
vrápencům, kteří by neměli být rušeni v době, kdy jsou bdělí.
Další možnost vydat se do tajů dávné minulosti,
ukryté pod povrchem holešovského zámku, budou návštěvníci mít na konci srpna.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Vstupujeme do vrcholu prázdnin a do druhé poloviny roku
Vážení spoluobčané a návštěvníci našeho krásného
města,
letošní léto připomíná velmi výrazně to loňské především v oblasti nejistoty související s virovou nákazou
covid. Bohužel je ale složitější i v dalších oblastech, které
jsou doprovázeny dlouhodobou nejistotou a nepředvídatelností událostí v těch nejbližších dnech a týdnech. To
nám potvrzují nečekaná rozhodnutími státních orgánů
a jejich předčasné nebo následné zkomolené mediální
výstupy a kampaně.
Léto by sice mělo být obdobím odpočinku a poznávání spojené s cestováním a v oblasti investiční vrcholem
stavebních a údržbových prací. Nic z toho se nijak zvlášť
právě pro současnou nejistotu nedaří. Proto bychom
se asi měli pozastavit a více věřit svým schopnostem
a úsudku - „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“
(J. A. Komenský) - a také, že máme jen ve svých rukou
naši budoucnost a směřování - „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).
ULICE GROHOVA
V letošním létě je nejvýznamnější investicí města oprava ulice Grohova. Práce nyní probíhají od ulice
Očadlíkovy a jsou rozděleny na dvě poloviny. V první
etapě byl vyfrézován asfaltový povrch, odvezeny žulové
kostky a následovat bude obnova podloží a budování
nových povrchů. Doprava je směřována do neopravované části ulice (především pro zásobování společnosti
Luko) z ulice Palackého. Po dokončení první etapy bude
následovat podobný proces oprav v druhé polovině.
Podle výběrového řízení je harmonogram oprav stanoven tak, že do jara příštího roku by měla být současná
investice dokončena. Ale rozhodně se bude město
snažit, aby v době svátku Všech svatých (Dušičky) byl
umožněn důstojný přístup na hřbitov. Součástí opravy je i výměna vodovodních přípojek společností VaK
Kroměříž, vybudování veřejného osvětlení, předláždění
chodníků i s vjezdy a vybudování nových parkovacích
míst s dopravním značením. Naopak v současné investici - tedy dvou etapách - není z finančních důvodů
zahrnuta celková oprava parkoviště u hřbitova ani plánované a vyprojektované „záchytné“ parkoviště mezi
u ul. Grohova, Samostatnost a Očadlíkova.
TŘEŠŇOVÉ SADY A DALŠÍ INVESTICE
Vybudování infrastruktury a komunikace kolem
nové rodinné zástavby se sice zbrzdilo z důvodů některých změn na napojení sítí či na hlavní komunikaci, ale tyto problémy jsou i se zajištěním financování
a úpravou projektu vyřešeny. Součástí je také vybudování nových parkovišť pro bytové domy a podzemních
kontejnerů. Tím bude působit lokalita i kultivovaněji.
V rámci budování infrastruktury města budou
opraveny komunikace k Větřáku a mezi ulicemi Přerov-

ská - Horní (Nábřeží) a „výfrezky“ z ulice Grohova budou opraveny některé komunikace v Žopech a dalších
částech města: Podobně se plánuje využití žulových
kostek z této i z dalších ulic k opravě „vedlejších“ komunikací a chodníků.
Pokračuje vybudování zázemí pro vytvoření parkoviště naproti plaveckého bazénu, obnova dalších
míst s veřejným osvětlením či dobudování vodovodu
v Količíně. Tam se nyní po dohodě s občany a dodavatelskými firmami budují jednotlivé přípojky do domů.
Smyslem je nyní především snaha o co nejrychlejší
dokončení přípojek (budují vlastníci) tak, aby v závěru
léta mohla hlavní dodavatelská společnost zapravit
všechny překopy v komunikacích (úpravu chodníků
řeší majitelé přípojek).
Některé další investiční akce ve městě či opravy
provádějí společnosti, jež mají na starosti sítě - jedná
se o spol. VaK (Grohova a dále), EOn (Střelnice), místní
stavitelé atd.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Holešov patří mezi města, která co nejméně v letošním létě ruší jakékoli aktivity. Jistě mnoho místních
i přespolních zaujal, velmi potěšil a zabavil MusicTON
festival, který se obešel bez jakýchkoli problémů
v dopravě i bez dalších pořádkových nesrovnalostí. Ve
městě probíhá řada dalších kulturních setkání, výstav
a festivalů. Tímto je společenská nabídka na dnešní
podivnou dobu u nás celkem široká.
Opět bude mít velmi vysokou, a to i dokumentární hodnotu letošní ročník Festivalu židovské kultury,
který obohatí výjimečně i seminář z Konference Židé
a Morava (letos ji Muzeum Kroměřížska z tech. důvodu nepořádá), následovat bude také tradiční
a letos opět velmi hodnotně obsazená Letní škola barokní hudby (od 7. do 14. 8.) s řadou koncertů, před
tím proběhne oblíbený holešovský triatlon HolešovMAN (31. 7.) a v Kurovicích se uskuteční také velmi
hodnotné Historické dny na tvrzi (31. 7. a 1. 8.). S tím
proběhne řada dalších menších letních akcí, promítání letního kina na zámku i koncertů (město, zámecké
koupaliště atd.).
CO SE NEDAŘÍ?
Myslím, že všichni vidíme, co naše město potřebuje. Pokud bychom počítali větší investice, tak objektů na nutnou opravu je mnoho. Město se zatím jen
v oblasti studií připravuje na opravu kina, knihovny, některých domů i druhého patra zámku. Plavecký bazén
a rehabilitační středisko již zná po výběrovém řízení dodavatele oprav (ale finančně trošku jinak, než
přepokládal projekt). Podobně se připravuje oprava
Centra pro seniory, a pokud někdo trošku chodí pěšky
či jezdí na kole, tak dobře zná řadu lokalit (chodníků
a cest), které je již velmi nutné opravit. Podobné to je
i se zelení a její údržbou či veřejným pořádkem. Bohužel stále je složitější některé práce zajišťovat, a to jak

finančně, tak i materiálně dle možností zajištění vhodných pracovníků. Současná státní sociální politika, nečekaný a zcela nekontrolovatelný nárůst cen za služby,
veškeré činnosti a materiály vytváří velkou nervozitu
a nejistotu. Navíc ochromují možnosti a operativnost
všemi možnými zákony a předpisy „zkostnatělé“ vrchní veřejné správy. A jen se děsme, co na nás vypluje
po schválení nového stavebního zákona.
PÁR POZITIVNÍCH INFORMACÍ
Město Holešov díky aktivitám občanů, pracovníkům mnoha institucích i svých zástupců, získalo v poslední době několik zajímavých ocenění. V porovnávací
soutěži Město pro byznys Zl. kraje za rok 2020 byl Holešov třetí za Uh. Hradištěm a Rožnovem p. R. V soutěži
Historické město Zl. kraje a České republiky za realizaci
Programu regenerace měst. pam. zón a rezervací Min.
kultury ve Zl. kraji skončil Holešov první (před městy
KM a UH) a v celostátním kole získal hodnotné ocenění
časopisu Moderní obec - za celkovou rekonstrukci nám.
sv. Anny, Masných krámů i vybudování Památníku
smíření. A pro město je také velmi hodnotné udělení
Zlaté pamětní medaile Vyšší a Střední policejní školy
Min. vnitra Holešov ředitelem školy, vrchním radou
Dr. Pavlem Novákem. Jedná se o ocenění, které deklaruje dobrou spolupráci mezi městem a tímto velmi významným vzdělávacím institutem. Doufejme, že dobrá
spolupráce bude i nadále pokračovat a rozvíjet se.
PODĚKOVÁNÍ
Možností vyjádřit ocenění a poděkování těm, kteří
vytvářejí hodnoty pro druhé, obohacují společenské
a sportovní dění nebo pomáhají při podpoře postiženým, není nikdy dost. Za posledních pár týdnů proběhl
skvělý a opět velmi hvězdně obsazený a organizačně
zajištěný Bikemaraton Drásal, který tím velmi výrazně
podpořil své nominace pro zařazení do mistrovských
světových podniků horských kol, proběhl již zmíněný
hudební festival v areálu TONu, Holešováci se velmi aktivně zapojili do sbírky na podporu obyvatel Břeclavska
a Mikulovska postižených nečekanými větrnými bouřemi (podobně zareagovalo i Zastupitelstvo města).
Všem, kteří se jakkoli zapojují do organizace a podpory
všech iniciativ v regionu patří naše velké poděkování
a uznání. Podobně jako studentům z letních brigád,
kteří pomáhají zvelebovat veřejná prostranství.
Snad prožijeme letošní léto už jen v klidu a odpočineme si od všech vnějších i vnitřních nejistot
a rozkolů. „Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo
nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“
(M. Gándhí).
Moc krásné letní prázdninové a dovolenkové dny
vám a nám všem, přátelé…
Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY

3. zasedání Zastupitelstva města
Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• účetní závěrku za rok 2020
• závěrečný účet města Holešova za rok 2020, a to bez
výhrad
• pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov v hodnotě
1.565.289,00 Kč bez DPH
• uzavření smlouvy č. D/0935/2021/KH o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 350.000
Kč, současně však max. 16,67 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu "Pořízení výškové techniky
pro JSDH Holešov" dle předloženého návrhu
• příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov,
Smetanovy Sady 625, navýšení provozního příspěvku
ve výši 170.000 Kč dle předloženého a upraveného návrhu
• rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu
• souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti v areálu Sádek Dobrotice na pozemku p. č.
875/1 v k. ú. Dobrotice (dle GPL č. 633-162/2020 nový
st. 629)
• uzavření dodatků ke smlouvám o dotaci pro společnost
Technické služby Holešov, s. r. o., na úhradu provozní
ztráty odpadového centra v roce 2020 a kluziště v roce
2020/2021 dle předložených návrhů
• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného
programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv.
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/
CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu
• zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.
č. 1333/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního
objektu SO 01-17-05.1 (realizace části nového veřejného chodníku) dle předloženého návrhu

• bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 454 m2, k. ú.Všetuly, z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Holešova

Upozornění na odstávku systému
občanských průkazů a cestovních
dokladů
V souvislosti s novelizací zákona o občanských průkazech č.
328/1999 Sb., a zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.,
si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému CDBP.
Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Holešov bude proto v době od 29. 07. – 30. 07. 2021
z technických důvodů zcela uzavřen.

Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí
• uzavření předloženého Memoranda
o spolupráci se státní organizací Správa
železnic se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město

Promens Zlín a. s.
darovala našim
školkám reflexní
vesty a pásky
Zlínská společnost Promens Zlín a. s.
darovala holešovským mateřským školám
celkem 60 reflexních vest a 60 reflexních
pásek. Zástupce firmy přijal ve své kanceláři starosta města Holešova Mgr. Rudolf
Seifert.
Firmu zastupoval např. Zdeněk Rajch,
sales manager. V příjemné krátké debatě
bylo konstatováno, že bezpečnost našich
dětí je jednou z nejdůležitějších skutečností, které je nutné stále věnovat nemalou pozornost.

Oprava ulice Grohova začala
Jak už jsme dříve informovali, ulice Grohova se dočká rekonstrukce. Od 1. 7. 2021 byly zahájeny dlouho
plánované práce na rekonstrukci ulice Grohova frézováním vozovky. „Současně je ještě více omezen provoz na
ulici a ulice bude postupně uzavírána.
Od 7. 7. 2021 byly zahájeny výkopové práce konstrukcí vozovky i chodníků. Pro běžný provoz bude ulice
po celou dobu výstavby uzavřena. Vjezd je umožněn
pouze výjimečně pro obyvatele a návštěvy provozoven
na základě povolení stavby,“ vysvětluje Stanislav Julíček.
Rekonstrukce ulice bude sestávat z provedení nové
konstrukce i povrchu vozovky i chodníků, zřízení nových
podélných parkovacích míst, nového veřejného osvětlení a úpravy veřejné zeleně. Práce budou velmi náročné
zejména z hlediska organizování zásobovací dopravy
a pěších.
Po celou dobu stavby se zhotovitel pokusí v omezené míře zabezpečit příjezdy pro zásobování provozoven.
Hana Helsnerová
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Město Holešov podává jižní Moravě pomocnou ruku,
daruje 200 tisíc korun
„Zastupitelstvo města Holešova uvolnilo z rozpočtu
města Holešova částku 2x 100 000 korun na podporu
obcím v lokalitách (ORP) Hodonínska a Břeclavska. Tyto
prostředky a finanční pomoc, poskytnutá občany, budou
konkrétně směřovány do nejvíce postižených oblastí
jižní Moravy. O konkrétním směrování rozhodnou zástupci uvedených oblastí a veřejnost bude informována
o místech přímé pomoci,“ uvádí starosta města Holešova
Rudolf Seifert.
Jak už jsme informovali, bylo pro účely sbírky zřízeno speciální bankovní konto. Lidé mohou zasílat finanční částky na účet: 123-3118790267/0100, případně
je dána možnost peníze vložit na pokladně města.

Další možností je přispět hotovostí do pokladniček, které jsou a i nadále budou umístěny na všech
kulturních a společenských akcích pořádaných městem nebo Městským kulturním střediskem. První
možnost přispět do této kasičky měli zájemci na Bikemaratonu Drásal, stejně tak tomu bude například
na koncertech, které se uskuteční v sobotu 3. 7. na
Zámeckém koupališti.
Velké díky všem, kteří se do sbírky zapojí.
Hana Helsnerová

Holešov získal speciální ocenění
Zástupci města Holešova se zúčastnili vyhodnocení
soutěže o titul Historické město roku 2020. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro
místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Soutěž se koná od roku 1995, jedná se o ocenění za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ).
Slavnostní ceremoniál se odehrával v nádherných
prostorách Panteonu Národního muzea v Praze. Po projevech významných hostů byli oceněni všichni vítězové

krajských kol a mezi nimi také město Holešov. Každý z
vítězů získal finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun.
Následovala speciální cena časopisu Moderní obec, pro
kterou si na podium vystoupal starosta města Holešova
Mgr. Rudolf Seifert a převzal ji z rukou šéfredaktora časopisu Ivana Ryšavého. Touto cenou byla oceněna revitalizace náměstí sv. Anny a masných krámů.
Na stupínek nejvyšší jsme bohužel v tak vysoké
konkurenci nedosáhli, ovšem do povědomí odborné
veřejnosti se Holešov zapisuje čím dál častěji a stopu
zanechává čím dál hlubší, tak snad příště... Historickým

městem roku 2020 se stal Havlíčkův Brod, ceny ministryně pro místní rozvoj získala města Kutná Hora a Žatec.
Zajímavostí je, že nám společnost dělala „žena“,
známá vědcům jako Zlatý kůň. Vystavena je také fosilní lebka z Českého krasu, která je datována do období
před více než 45 000 lety. Jedná se o dosud nejstarší
zrekonstruovaný genom (genetickou informaci uloženou v DNA) moderního člověka. Národní muzeum navíc
nechalo udělat podle této lebky hyperrealistický model.
(Další fotografie najdete na www.holesov.cz)
Hana Helsnerová

Antigenní a nově i PCR testování v SVČ TYMY
Kromě již osvědčeného a hojně využívaného
antigenního testování rozjelo SVČ Tymy pilotní projekt také PCR testování. Jedná se o kloktací PCR testy, kdy je potřeba si sadu vyzvednout, provést odběr
a vzorek doručit zpět do odběrného místa. Sady je
možné vyzvednout vždy ve středu a čtvrtek od 13
do 16 hodin. Samoodběr je potřeba provést v pátek

ráno a nejpozději do 10 hodin doručit zpět do odběrového místa. Sběr vzorků proběhne v pátek 23. 7. a v pátek
30. 7. Výsledky jsou následně doručeny zpravidla tentýž
den do půlnoci.
I nadále probíhá antigenní testování, dochází
k úpravě časů - každé pondělí a pátek 9-10 hodin v SVČ
TYMY Holešov-vstup dvorem. V případě dotazů volejte:

734 358 562. Zájemci mohou přijít bez registrace,
v respirátoru, jen s kartičkou pojištěnce a občanským průkazem. Písemné potvrzení s výsledkem
obdrží na počkání.
Test je určen pro bezpříznakové osoby. Je hrazen ze zdravotního pojištění. Je možné ho opakovat
zdarma maximálně jednou za týden.
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Prázdninové historické čtení - Láska v historii Holešova (1. část)
V letních prázdninových dnech (alespoň jak si to
pamatuji ze svého vzdáleného mládí) poněkud zesilují milostné city. Takže snad i prastaré příběhy z našeho
města, ve kterých hraje hlavní roli silný cit – láska – najdou své vděčné čtenáře. Je neuvěřitelné, jak milostné
city, vzplanutí i trvalá partnerská láska silně ovlivnily historii a dokonce i podobu Holešova. Holešováci
se s jedinou výjimkou (samozřejmě kromě občanů našeho města - hrdinných vojáků v obou světových válkách,
kteří byli ochotni položit své životy za svou vlast) nikdy
nevyznačovali velkým bojovým zápalem. Tou výjimkou
je vyplenění sousedního Hulína, které provedla ozbrojená čeleď holešovského pána Matouše ze Šternberka
v 15. století. Od té doby ale velmi často určovala směřování města právě láska.
PŘÍBĚH PRVNÍ
V 16. století se odvrátila většina obyvatel Moravy nejen poddaných a měšťanů, ale i šlechticů – vlastníků
většiny půdy – od katolického náboženství. Převažovalo
zde zejména původní utrakvistické náboženství, pocházející ještě od husitů, které se spojilo s luteránskými,
protestantskými směry a rovněž učení Jednoty bratrské, která měla blízko ke kalvinismu. To samozřejmě
nevyhovovalo jednak panovníkovi- rakouskému císaři
z rodu Habsburků- který byl tradičně katolíkem, stejně tak
i olomouckému biskupovi, který byl nejmocnější postavou a největším pozemkovým vlastníkem na Moravě.
Právě olomoucký biskup František kardinál z Dietrichštejna se v duchu závěrů tzv. Tridentského koncilu snažil
ze všech sil posílit vliv katolicismu na území markrabství
moravského. Jednou z jeho metod bylo zprostředkování
prodeje panství, doposud vlastněných nekatolíky, katolické šlechtě. V roce 1604 tak dohodl prodej Holešova,
který vlastnil nekatolík Viktorin ze Žerotína, přednímu
českému katolickému šlechtici, Ladislavu Popelu Lobkovicovi. Ale naděje, které kardinál Dietrichštejn vkládal do
tohoto předního představitele katolíků ve zralém věku
(v době získání holešovského panství měl 38 let) se
zpočátku ukázovaly jako marné. Manželkou Ladislava
mladšího z Lobkovic byla totiž šlechtična z významného hraběcího rodu Salmů, Anna Alžběta, která byla

luteránka a ta v nábožensky smíšené rodině prosadila
náboženskou snášenlivost, která se projevovala i vůči holešovským poddaným. Život na holešovském renesančním zámku plynul poklidně a když se po Karlu starším ze
Žerotína stal Ladislav z Lobkovic zemským moravským
hejtmanem, tedy vlastně hlavou celé Moravy, uplatňoval
náboženskou snášenlivost i při řízení celé země. Tento
stav trval do roku 1615. Tehdy, ve třiatřiceti letech, Anna
Alžběta, rozená ze Salmu zemřela. A vdovec, na tehdejší
poměry už dost starý – měl 49 let – se zřejmě bláznivě
zamiloval do neteře své zemřelé ženy, teprve čtrnácti patnáctileté Anny Marie ze Salm-Neuburka, rovněž, jako
všichni Salmové, luteránky. Ale protože podle tehdejších
předpisů byla mladičká dívka přes svou příbuznost s Lobkovicovou zemřelou manželkou rovněž jeho příbuznou,
potřeboval Ladislav Popel zvláštní papežský dispens –
povolení k tomuto sňatku. A biskup Dietrichštejn využil
příležitost v boji o rekatolizaci Moravy. Přislíbil Lobkovicovi, že povolení zajistí, pokud pan Ladislav splní několik
podmínek. První bylo, že nastávající nevěsta přistoupí ke
katolické víře, ve které ji vyučí a upevní olomoučtí jezuité. A druhou podmínkou bylo, že pan Lobkovic přivede
k římskokatolickému vyznání své holešovské poddané.
Stárnoucí zamilovaný muž bez váhání slíbil splnit stanovené podmínky. Salmové, okouzlení vysokým postavením a bohatstvím ženicha souhlasili a tak mladičká
Anna Marie putovala do Olomouce, kde se z ní během půl
roku stala vášnivá katolička. A do Holešova pozval jeho
pán rovněž jezuitské misionáře, kterým vykázal
areál bratrské modlitebny a fary, odkud vyhnal
českobratrské kazatele
(tento areál byl součástí
předzámčí holešovského
zámku, patřil tedy přímo
panu Lobkovicovi). Jezuité získanou modlitebnu
přestavěli na kostel svaté
Anny a zahájili ostrou
rekatolizaci. Zanedlouho
Ladislav Popel pozval do

Holešova jako faráře na uprázdněné místo po luteránském
faráři, který musel rovněž svou faru opustit, významného
rekatolizátora, Jana Sarkandra a rozsáhlé„převádění“ holešovských měšťanů na katolickou víru bylo v plném proudu.
To kardinál Dietrichštejn ocenil a po vánocích roku 1615 obdržel Ladislav z Lobkovic tolik očekávaný papežský dispens.
A už v lednu roku 1616 se konala svatba – i z rychlého sledu
událostí je vidět, jakou vášní plál stárnoucí šlechtic.
Novomanžele čekala relativně krátká doba společného života. V roce 1619, tedy tři roky po svatbě, zasáhlo
i Moravu stavovské protihabsburské a protikatolické povstání, Ladislav z Lobkovic je internován v domácím vězení ve svém domě v Brně, zbaven hodnosti moravského
zemského hejtmana, jeho mladá žena z nebezpečí vystaveného Holešova prchá na rodový zámek v Tovačově a povstalecké direktorium se snaží proti Lobkovicovi najít důkazy přes mučení jeho zpovědníka Jana Sarkandra, který
se stává obětí tohoto utrpení a v roce 1995 je prohlášen
za svatého. Ladislav Popel mladší z Lobkovic umírá brzo
po porážce stavovského povstání už v roce 1621 a Holešov je dlouhých třicet let trápen bědami třicetileté války
včetně morových ran, vojenských nájezdů a vypalování.
V tomto případě láska, či spíše pozdní vášeň nepřinesla našemu městu moc dobrého – místo smířlivé
náboženské tolerance vyvolala velké věroučné rozbroje,
utrpení a škody. Naštěstí všechny milostné city majitelů
panství Holešov nebyly tak ničivé. Ale o tom příště.
Karel Bartošek

Pozvánka na Ekofest
24. 7. od 13:30 v Hájíčku v Jankovicích u Holešova
Workshopy:
Tereza Laibnerová:
Léčivé byliny- aneb jak komunikovat, sbírat, a uzdravit se.
Roman Špidla:
Krotitelé duchů a puchů- workshop o léčivých houbách, vykuřovadlech a mnohém
dalším,…
Kapely: Smädný mnich- big-beat-alternative/Olomouc, Šlanastyka - rock/Brno
Věc názoru- punk-fusion/Šumperk
Doprovodný program: Stromolezecká trať od Ořezstromu.cz, slackline Postura, kejklířský spolek Cascbel, a další,…
Dále se můžete těšit na skvělou kávu z kavárny U Palet, domácí dobroty z Ekléru, sýry
z Ofčího statku Brníčko, vynikající s láskou vařená jídla od Svobodné Kuchařky, stánky se
zajímavými rukodělnými výrobky,…
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

6 | holešovsko

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

6. díl: holešovské židovské ghetto na kresbách F. Růžičky

Holešovská 50 rusavskými
kotáry na kole i pěšky

František Růžička, profesor kreslení na reálném
gymnáziu v Holešově, krajinář, akvarelista a stoupenec
impresionismu zachytil ve své práci také holešovské židovské ghetto. Kolekce šesti kreseb je ve sbírkách Městského muzea a galerie v Holešově a vybrané obrázky se
letos staly vizuály limitované kolekce suvenýrů. Město
Holešov je vydává v rámci 400. výročí narození rabína
Šacha a 21. ročníku Festivalu židovské kultury Ha-Makom. Dřevěné magnetky s Růžičkovými kresbami, grafické listy a pohlednice si můžete koupit během konání
festivalu v synagoze a zámeckém informačním centru.
Malíř František Růžička ( 11. 9. 1882 – 21. 8. 1958)
je v regionu velmi známý díky své lásce k holešovské
a bystřické krajině. Na plátna a papír ji zachycoval plných
padesát let. Je pohřbený spolu se svou ženou Boženou
na holešovském hřbitově, hrob najdete zcela vzadu, téměř až u hřbitovní zdi.
text a foto Dana Podhajská

Klub českých turistů v Holešově spolu s turistickým
oddílem mládeže TOM Medvědí stopa Holešov oznamují svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům,
že v sobotu dne 11. září 2021 pořádají za podpory
TJ Sokol Holešov, MÚ Holešov, OZP – oborové zdravotní
pojišťovny a firmy JACOM s.r.o. Holešov 52. ročník „Holešovské 50ky rusavskými kotáry na kole i pěšky“.
Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici a 50 km terénem (z valné části proti a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50,
35, 25 a 10 km. Start pochodů je mezi 07,00-13,00 hodin
od budovy holešovského kina, kde bude také cíl pochodů.
Od 50. ročníku je také zařazen pochod na 18 km se startem
z Hostýna od 09,00 do 11,30 a s cílem v Holešově. Cykloturisté mají start od 09,00 do 13,00 hod. Pořadatelé upozorňují, že se nejedná o závod, ale nýbrž o procházku nebo
projížďku za účelem kochání se krásami hostýnských vrchů.
Informace: Ing.František Hostaša, tel.: 604 465 413,
e-mail: f.hostasa@email.cz

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea

20 let od nejsilnější bouřky v Holešově 4. srpna 2001
Dne 4. srpna 2001 v odpoledních hodinách byly pozorovány projevy velmi silné bouřky vzniklé na studené
frontě, která postupovala k východu. Největší škody silným větrem a velkými kroupami byly zaznamenány na
Kroměřížsku a Vsetínsku.
Bouřky vznikaly již okolo 16. hodiny na Znojemsku,
odkud pokračovaly na Brněnsko a dále na Kroměřížsko.
Právě v okolí Holešova byla bouřková činnost nejsilnější
v 18 hodin. Bouře zeslábly až v okolí Beskyd, pokračovaly
do Polska a zanikly až na Ukrajině.
Škody: již od Brna směrem na Kroměříž byly škody na stožárech vysokého napětí. Na silnici mezi Hulínem a Holešovem byly značné škody na stromech
a na vegetaci. V samotném Holešově dostalo největší
zásah sídliště U letiště, kde vítr poškodil či zcela zničil
střechy většiny domů. Některé fasády byly poničené

kroupami, které měly až 5 cm. Škody byly také ve městě.
Domov důchodců přišel zcela o střechu. Bylo vyvráceno
nebo přelámáno mnoho stromů a zničeno mnoho oken
a fasád. U domu Jednoty bratrské byl vyvrácen mohutný
strom proti směru postupu bouře. Také na sídlišti na Novosadech byly poničeny střechy a okna. Pozorování z meteorologické stanice na letišti: pozorovatel Jiří Švec zaznamenal bouřku v 18:14 hodin. Nejprve začalo pršet a později
se přidaly kroupy 3 – 5 cm. Dohlednost na letišti poklesla
na 200 m. Maximální náraz větru byl 35,4 m/s což je 127
km/h (v 18:24). Je to také nejsilnější náraz větru zaznamenaný na naší stanici. Teplota klesla z +25,9°C na +18,1°C.
V kronikách okolních obcí se lze dočíst o kroupách velikosti
slepičích vajec (Třebětice) a o zničených domech (Přílepy).
Závěr: rozsáhlé škody v okolí Holešova byly způsobeny velmi silnou bouřkou, resp. húlavou (silným

nárazem větru na čele bouře) a nebo tzv. downburstem
(propadem studeného vzduchu, kdy z bouřky vypadávají velké kroupy a déšť se silným nárazem větru).
V Tučapech bylo pozorováno slabé tornádo, které zvedalo vzhůru větve i plastové zahradní židle. Bouřka
ze 4. srpna 2001 je z pohledu meteorologického tou
nejsilnější zaznamenanou na území Holešova (délka
jejího trvání, škody na větším území, rekordní náraz
větru), i když pamětníci z Novosad si spíše pamatují lokální bouřku 9. června 2004, kdy silný vítr zničil střechy
na domech a vyvrátil stromy na břehu Rusavy čímž bylo
zničeno mnoho aut. Tato bouřka byla krátkého trvání a na
stanici byl zaznamenán náraz větru „jen“ 99 km/h, což na
Novosadech muselo být mnohem více (přes 120 km/h).
Patrik Trnčák
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Vydejte se „Cestami proměn“: Národní putovní výstava je umístěna
v zámecké zahradě
ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu,“
uvádí pořadatelé výstavy. Pro město Holešov jsme zvolili
8 panelů, na kterém jsou vyobrazeny proměny nám zeměpisně nejblížší - kraj Moravskoslezský, Jihomoravský,
Zlínský a Slovensko.
Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentujeme
stav před rekonstrukcí a po ní. Výstavu pořádá spolek
Cestami proměn, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České
republiky a spolupracuje řada dalších organizací a insti-

Srdečně zveme všechny milovníky hudby a zábavy na Zámecké koupaliště, kde
probíhají koncerty a hudební produkce různých žánrů. Přijďte si posedět nebo zatančit.

Holešov žije „Na plný pecky“
V termínu, kdy by se za
normálních okolností konala
DUJTE NA
LE
Holešovská Regata, se v Holešově uskutečnila zcela jiná
kulturní akce. V pátek 18. 6. si
w
v.
w.h
mohli návštěvníci užít pořádolesovt
nou bigbítovou nálož, kterou
jim připravila oblíbená kapela Press rock. I když se fanoušci této kapely ocitli v jiném
prostředí, než na jaké jsou z ostatních zábav zvyklí, užili si tento večer náramně. Dorazilo
více než 500 rockerů a rockerek.
Sobotní program byl zaměřen na rodiny s dětmi, pro které byly v zámecké zahradě
připraveny různé atrakce v podobě kolotočů, skákacích hradů nebo lodiček, které brázdily
vody Neptunova trojzubce. Skvělá byla také klaunská show, která v horkém odpoledni
bavila ty nejmenší návštěvníky v příjemném stínu stromů.
O hudební program se pak postaraly kapely Swing shower a Moonshine, které představily méně či více známé swingové a jazzové skladby.
Hana Helsnerová
w

24. 7. sobota - Interaktivní hudební akce (disco z Prahy)
7. 8. sobota - Interaktivní hudební akce (disco z Prahy)
14. 8. sobota - Bušek band
21. 8. sobota - DiscoV
28. 8. sobota - Včelaran cimbál
3. 9. pátek - Texas – rozloučení s prázdninami
Hana Helsnerová
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Holešovské hudební léto 2021
na Zámeckém koupališti

tucí.Výstavou děkujeme tvůrcům proměn za jejich úsilí
vytvářet hezčí a užitnější prostředí pro nás všechny.
Jedná se o unikátní projekt a zároveň soutěž,
do které se přihlásilo také město Holešov s obnovou
náměstí sv. Anny a masných krámů. V této souvislosti
žádáme o součinnost při hlasování o nejlepší realizovaný
projekt. Hlasovat můžete zde: http://www.cestamipromen.cz/hlasovani
Děkujeme a přejeme příjemný prožitek při návštěvě
výstavy, celé zámecké zahrady i města Holešova.
Hana Helsnerová

S

Výstavy pod širým nebem se v Holešově setkaly
s velkým úspěchem. Nyní máte možnost prohlédnout
si Národní putovní výstavu s názvem „Má vlast cestami
proměn“, která je umístěna ve stínu kaštanů při vstupu
do zámecké zahrady. Prostudivat si ji můžete během
celého měsíce července. „Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách
zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání
místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby
mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Roman Pospíšilík – Kostelec u Hol.
Romana Grygerová – Hulín
Tomáš Hasala – Holešov
Petra Habrová – Holešov, č. Količín
Radim Darebníček – Pacetluky
Pavla Konečná – Pacetluky
Petr Navrátil – Lechotice
Lenka Ančincová – Zlín
Miloslav Olivík – Osíčko
Lenka Šípková – Holešov
Tomáš Adamík – Lechotice
Lenka Slaměnová – Brno

Tomáš Tinka – Holešov
Kristýna Zichalová – Holešov

Jan Sikora – Bořenovice
Jitka Vránová – Holešov

Ivo Marušák – Brno
Ema Wiesnerová – Brno

Ondřej Lopreis – Holešov
Lucie Zavadilová – Holešov

Ondřej Pavelka – Grygov
Kristýna Hromadová – Grygov

Libor Škaloud – Brno
Eliška Majkričová – Němčice

Vojtěch Zlámal – Kokory
Tamara Michalčíková – Žopy

Dominik Málek – Oldřichov v Hájích
Andrea Murínová – Žeranovice

Libor Utinek – Mysločovice
Kateřina Kráčalíková – Mysločovice

Zdeněk Roháč – Přerov
Kateřina Štymplová – Přerov

ÚMRTÍ
Anežka Něničková – Holešov
Ludmila Vlčková – Holešov
Pavel Stránský – Holešov
Zdeněk Masný – Holešov
Věra Kunderová – Holešov
Zdeněk Vacek – Holešov
Zofia Kylerová – Holešov
Anežka Hudečková – Holešov
Marie Matulová – Holešov
Jiřina Mlodziková – Holešov
Zpracovala:
Jarmila Medková-matrikářka

VÝROČÍ - SRPEN
3. 8. 1916
6. 8. 2001

8. 8. 1916
13. 8. 1996

14. 8. 1981

24. 8. 1936

26. 8. 1961

narozen v Liboši JOKL, Jan, sbormistr Podhoranu. Založil v Holešově chlapecký pěvecký sbor, od. 1936 byl členem a sólistou Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Působil také jako sbormistr ženského sboru Podhoran, byl cvičitelem v Sokole. Poslední léta své pedagogické činnosti prožil v Brně. (†24. 10. 1992, Brno) – 105.
výročí narození
zemřel v Ostravě BRÁZDA, Vladimír, sbormistr Národního divadla moravsko-slezského, klavírista a skladatel. Studoval v Holešově na gymnáziu, poté působil jako
korepetitor ostravského baletu a v roce 1945 se stal šéfdirigentem operetního souboru. Byl velkým milovníkem a znalcem vídeňské operety, podílel se na vzniku
původních českých hudebních komedií. Složil několik operet např. Vysněná nebo Ztřeštěné námluvy. Natáčel a konferoval hudební pořady pro televizi (Pletky paní
operetky). (*27. 5. 1920, Klopotovice u Brna) – 20. výročí úmrtí
se narodila v Holešově OBRTELOVÁ, Ludmila, učitelka a ředitelka II. ZŠ, členka kulturní komise a redaktorka Zpravodaje města Holešova. (†19. 2. 1992) – 105. výročí
narození
zemřel PUMPRLA, Stanislav, vlastivědný pracovník, archivář. V letech
1971–1985 působil jako vedoucí Okresního archivu. Věnoval se přednáškové činnosti, byl autorem článků a publikací vlastivědného a osvětového charakteru, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova. Psal kroniku Prusinovic a založil v této obci tradici národopisných zvyků a slavností.
(*25. 5. 1925, Prusinovice) – 25. výročí úmrtí
zemřel v Kroměříži VÁVERKA, Jožka, všetulský rodák, národopisný
a kulturní pracovník, veřejně činný v Sokole. Režíroval ochotnická představení v Osvětové besedě, organizoval hanácké národopisné akce, zveřejňoval články o hanáckém folkloru. Působil v Brně, Pardubicích, Chocni,
ve Skutči, od r. 1934 v Kroměříži, poté v Holešově a v Kvasicích. Vydal
knihu Všetuly, hanácká dědina(1938) nebo soubor veršů v dialektu Dyš
to začlo – Přehršlí hanáckéch básniček ze začátku veliké vojny(1947).
(* 4. 5. 1903, Všetuly) – 40. výročí úmrtí.
zemřel KVASNIČKA, Pavel, profesor, historik, kněz a vlastivědný pracovník. V letech 1892–1900 působil jako kaplan ve Štramberku, svůj další
život prožil v Holešově, nejdřív jako katecheta na měšťanské škole, poté
byl profesorem náboženství na gymnáziu. V rámci edice Vlastivěda moravská vydal Holešovský okres(1929), který je důležitou prací zabývající
se dějinami města a historickým vývojem sousedních obcí. Psal také
o dějinách cechů v Holešově, o holešovském školství. Napsal dvoudílnou
Kroniku města Holešova, zahrnující léta 1848 až 1934. Spolu s Rudolfem
Janovským byl pověřen ochranou uměleckých a historických památek
na Holešovsku, zejména zajištěním inventáře zámků Holešov a Lešná.
Čestný občan města Holešova od r. 1932. (*6. 1. 1867, Olomouc) – 85.
výročí úmrtí
zemřel v Holešově ŠRÁMEK, František, vedoucí osobnost a zakladatel
Divadla 6. května, režisér, autor jednoaktových her, divadelních skečů
a operetních libret. Za jeho vedení se stal divadelní soubor z Holešova
známým po celé Moravě. Čestný občan města od r. 2003. (*22. 11. 1895,
Holešov) – 60. výročí úmrtí
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Začala výstava regionálních výtvarníků
XVIII. Letní iluze 10. 7. – 19. 9. 2021
Třicet jedna autorů a děti ze SVČ Tymy a 1. ZŠ Holešov se letos zapojili do tradiční výstavy regionálních výtvarníků Letní iluze, která v sobotu 10. července začala
na zámku v Holešově.
Do 19. září představuje malby, kresby, fotografie,
ručně vyráběné šperky, malby na hedvabí, keramiku,
výrobky ze dřeva a kovaná umělecká díla.
Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží v úterý
13. července. Letos se do projektu přihlásili lidé nejen
z Holešova a okolí, ale také členové kroměřížského výtvarného spolku, autoři z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem a tři jsou také ze Zlína. Možnost prezentovat
svou tvorbu v prestižních sálech holešovského zámku
totiž není všude samozřejmostí. Vystavuje Vladimíra
Hlavinková – malba, Eva Navrátilová – malba, Radmila Vraníková –malba, Milan Volf – malba, Naděžda
Horáková – malba, Jarmila Slaninová – malba, Hana
Auerová – fotografie, Petra Šicová – malba, Ladislav
Kahánek – malba, Tomáš Krejčí – malba, Marie Hečková – fotografie, Marcel Halcin – malba, kresba, Světlana

Holešovská – kresba, Lucie Kopčová – malba, Věra Zavadilová – malba a ručně vyráběné šperky, Marie Měchurová – fotografie, Miroslava Měchura – malba, Šárka
a Jiří Andrlíkovi – fotografie, Lenka Vyhlídalová – kresba, Blanka Ševelová – malba, Jitka Hrdličková – malba,
Anna Ela Podhajská – malba, Zuzana Bílá – malba, David Grygárek – malba, Jarmila Šenkyříková – fotografie,
Michaela Štastná – malba, Jiří Hrbáč – kresba a malba,
Barbora Winklerová – malba na hedvábí, Jakub Ryška
- kovářská práce, Ladislav Horák st. – fotografie a děti
z 1. Základní školy Holešov a SVČ Tymy Holešov.
Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat.
Tradičně představují pestrou nabídku umění od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotografie, malbu až po rukodělné výrobky autorů
z širokého regionu.
Dana Podhajská

Holešovský zámek vás
zve na komentované
prohlídky
V červenci a srpnu máme otevřeno sedm dní v týdnu. Komentované prohlídky se konají vždy v 9, 10.30,
ve 13, 14.30 a v 16 hodin.
foto Dana Podhajská

Výstavami vás provedou pracovní listy
Objevujte letošní zámecké výstavy díky pracovním listům pro všechny zvědavé děti i rodiče. Prověříte si, jak moc
jste se dověděli... Najdete je u vstupů nebo žádejte u kustodů.
foto Dana Podhajská

Hurá za kovářem
do zámecké kovárny!

Užijte si letní ukázky černého řemesla! V červenci
a srpnu každý pátek a sobotu s kovářem Jakubem Ryškou.
(dap)
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Objevuj památky, holešovský zámek
se zařadil do soutěže
pro všechny turisty a cestovatele
Holešovský zámek se letos poprvé zapojil do soutěže pro turisty a cestovatele
Objevuj památky. Zařadil se mezi šedesát pět českých a moravských hradů a zámku,
které můžete navštívit a sbírat razítka. Každou třetí památku získáte za polovic, každou
sedmou zdarma. Hrací karty budou na závěr slosovány a můžete vyhrát velmi lákavé
ceny. Soutěž probíhá do 1. 6. do 31. 10. 2021.
Hrací kartu si vyžádáte na kterékoliv ze zapojených památek, tedy i na zámku
v Holešově, v jeho informačním centru. Ke kartě dostanete také brožurku se seznamem
památek.Ve Zlínském kraji se můžete vydat například také do kroměřížského zámku,
do uherskoostrožského zámku, do kláštera s bazilikou na Velehradě a rymického skanzenu. Z celého Česka vyberme například hrad Kost, brněnský Špilberk, zámek Čechy
pod Kosířem nebo mikulovskou synagogu.
Cestujte, objevujte a nasbírejte razítka sedmi vámi libovolně zvolených památek.
Vyplněnou hrací kartu poté odešlete na soutez@objevujpamatky.cz a hrajte například
o pobyt v zámeckém hotelu Červený Hrádek, voucher do Vily Tugendhat v Brně nebo
vína z kroměřížských Arcibiskupských sklepů.
Více informací k soutěži najdete na www.objevujpamatky.cz.

Můžu k tobě?
Komedie s pražskými herci Můžu k tobě? se koná 22. srpna v 19 hodin na
zámeckém nádvoří. Vstupenky v předprodeji koupíte buď v informačním centru
na zámku nebo on-line přes stránku www.holesov.info. Cena je 420 Kč, v rámci
celého divadelního předplatné 2021 pak 1090 Kč (cena za tři představení Můžu
k tobě? + Bosé nohy v parku 10. 9. + Domácí štěstí 12. 11. ). (dap)
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Obr Josef Drásal „oslavil“ 180. výročí narození
Čtvrtého července jsme si připomněli 180. výročí
narození holešovského občana, obra Josefa Drásala.
Přesto, že za svého života nebyl nikdy změřený, ve své

době byl považovaný za 10. nejvyššího Evropana a 14.
nejvyššího člověka na světě. Dnes si myslíme, že měřil dvě stě čtyřicet centimetrů. To je však pouze odhad

Štáb MF Dnes a současně CNN Prima News o životě obra Drásala natáčel na holešovském zámku v posledním červnovém
týdnu. Hovořil s našimi muzeology Janem Machalou a Renée Rudolfovou. Noviny a televize reportáže zveřejnily začátkem
července. Foto: Dana Podhajská

Židovští turisté z USA
V Holešově ožívá cestovní ruch. Šachovu synogogu
a židovský hřbitov navštívil v červnu zájezd sedmadvaceti amerických Židů. Přijeli s průvodcem Jakubem Švábem,
potomkem rodiny Ehrlichovy, který podobné zájezdy pro
židovské zahraniční turisty organizuje desítky let.
"Toto je můj první zájezd po šestnácti měsících kovidem vynucené pauzy. Jsem opravdu rád, že mohu zase
pracovat," dodává průvodce. Cizince do Holešova vozí už
přes dvacet let několikrát ročně. Za tu dobu jich napočítal hodně přes tisíc.
Klienty cestovní kanceláře Jakuba Švába lákají holešovské židovské památky právě díky rabínovi Šachovi,
který zde v 17. století žil a působil a je pohřbený na židovském hřbitově. Pro Židy je to mimořádná osobnost,
jeden z nejvýznamnějších myslitelů, se kterými se během vzdělávání setkají.

Jeho turisté přiletěli do Evropy z New Yorku a přistáli ve Vídni. Odtud se autobusem vydali do Holešova
prohlédnout si hřbitov a synagogu. Zajímavé bylo,
že s sebou přivezli profesionální kapelu, která se starala
o dobrou atmosféru a stmelení. Židé s kapelou nejprve
navštívili Šachův hrob, kde se modlili a zpívali. Pak se
s vlastní tórou přesunuli do synagogy, kde se opět
modlili, na závěr zpívali a dokonce tančili. Byla to velmi zajímavá podívaná, která se může českým turistům
poštěstit prakticky kdykoliv. Zájem zahraničních turistů
o holešovské židovské památky totiž velmi stoupá.
Jakub Šváb bude letos hostem tradičního Festivalu
židovské kultury Ha-Makom. Městské kulturní středisko
připravuje jeho přednášku o rodu Ehrlichů, která se koná
22. července v sala terreně zámku. Více na www.zidovskyfestival.cz.
text a foto Dana Podhajská

a výsledek složitého a nepřesného měření torza ostatků
po dvojí exhumaci. Ať tak či tak, Josef Drásal si díky své
výšce vydělával i v cirkuse.
Za Drásalovu extrémní výšku mohla dysfunkce podvěšku mozkového, protože rodiče měl standardního růstu. Malý Josef trpěl jako dítě růstovými bolestmi a psychologové se domnívají, že ani mentálně se nevyvinul,
jak měl. Zřejmě proto byl tolik dobrosrdečný až dětinský.
Josef Drásal se do Holešova dostal jako zemědělský
dělník. Později si jej vyhlédl hospodský z Plačkova a angažoval jej do cirkusu. Začala zcela jiná etapa obrova života. Jeho cirkusová produkce měla různorodé publikum
a různou kvalitu provedení: od společného vystupování
s trpaslíky až po jednoduchou demonstraci výšky povstáním ze židle.
Díky cirkusovému angažmá si vydělal dost na domeček na holešovském Plačkově. Našli byste jej nedaleko za sokolovnou po pravé straně. Z udajných stavebních
úprav na obrovu výšku se však v domě zřejmě již nic
nedochovalo.
Drásal se nikdy neoženil a není známo, že by měl
potomky. Je pravděpodobně pochovaný na holešovském
hřbitově a jeho boty, ševcovská kopyta a rukavice vlastní Městské muzeum v Holešově. Oblečení je uchováno
v depozitech Vlastivědného muzea v Olomouci.
Dana Podhajská

Další Muzejní noc bude
28. srpna
Městské muzeum Holešov připravuje další Muzejní
noc s podtitulem Výprava do hlubin času, která se bude
konat 28. srpna. Návštěvníci budou mít další příležitost
podívat se nejen do prostor, kudy se běžně neprovází,
ale nahlédnou také do dávné minulosti skryté pod povrchem holešovského barokního zámku ze 17. století.
Prohlídkový okruh povede ve dvou variantách –
základní a rozšířené. Základní okruh nabídne sklepy
a příkop a rozšířený sklepy, příkop a barokní mostek. Na
oba okruhy je nutné se předem rezervovat v MIC Holešov
osobně nebo telefonicky 571 160 890. Maximální počet lidí na prohlídku je deset. Cena základního okruhu
je 50 Kč, cena rozšířeného okruhu 150 Kč za osobu. Provedou vás Karel Bartošek, Jan Machala a Leoš Thomayer.
Blížší informace naleznete během srpna na webu
MKS Holešov www.holesov.info, na facebooku @
MKSHolesov a @muzeumgalerieholesov a na instagramu @zamekholesovofficial.
(dap)

Obnovená expozice
Od června letošního roku má veřejnost možnost si
prohlédnout obnovenou expozici na zámku v Holešově,
která, ač malá rozsahem, nabízí náhled do života posledních šlechtických majitelů. Městské muzeum a galerie v Holešově by tímto chtělo poděkovat panu Jiřímu
Dohnalovi z Holešova za opětovné zapůjčení nábytku
a obrazů z původního zámeckého inventáře.
Renée Rudolfová
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Fenomén Letní školy barokní hudby i letos obohatí naše město
Od 6. do 15. srpna se opět unikátní pamětihodnosti
Holešova rozezní tóny špičkově interpretované barokní
hudby. Již 19. ročník mezinárodního workshopu Letní
škola barokní hudby obrátí k našemu městu zraky všech
milovníků starší klasické hudby z celé Evropy. My Holešováci si to možná ani úplně neuvědomujeme, ale na
těch deset dní se Holešov stává skutečnou hudební Mekkou. Málokteré podstatně větší město, snad s výjimkou
Prahy a Brna, hostí ve svých zdech pravidelně tak mimořádné interprety klasické hudby, kteří jsou vynikajícími
interprety ve svém oboru. V uplynulých ročnících letní
školy působily jako lektoři a pro holešovské obecenstvo
vystupovaly takové hvězdy jako je Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová a další. Letos přivítá
letní škola a tudíž i Holešov světově proslulého kontratenoristu Andrease Scholla, který v rámci workshopu povede již podruhé mistrovskou třídu. Spolu s Andreasem
Schollem se letní školy zúčastní i jeho manželka, rovněž
proslulá cembalistka Tamar Halperin. Ale všichni lektoři
holešovského workshopu patří mezi evropsky uznávané
interprety a v oblasti barokní hudby představují skutečnou špičku. Ale i frekventanti školy jsou vesměs velmi
dobří, profesionální hudebníci. Oněch deset dní tedy
bude naše město hostit a bude moci poslouchat výkony
skutečně nejlepších hudebníků a zpěváků, kterých se
k nám sjede více než stovka – je to tedy zcela ojedinělá
možnost slyšet top nejlepší z nejlepšího!
Letošním tématem Letní školy barokní hudby
budou skladby Georga Philippa Telemanna, jehož mo-

numentální kantáta „Der Tag des Gerichts- Poslední
soud“ pro pěvecká sóla, sbor a orchestr zazní na třech
závěrečných koncertech, které provedou společně studenti i lektoři workshopu. Telemann je spolu s Bachem
obrovskou postavou pozdně barokní hudby, mimořádně
plodným autorem více než tří tisícovek hudebních děl.
Účastníci provedou celkem osm koncertů, z toho šest
přímo v Holešově. Kromě koncertu závěrečného, který
zazní na zámku v pátek 13. srpna to bude zejména v neděli 8. srpna koncert lektorů – tady bude možno uvidět
a poslechnout si na jednom místě shromážděnou špičku
interpretů barokní hudby. Od loňského roku organizátoři
workshopu zajišťují rovněž tzv. dětskou třídu – v ní se
učí intepretaci barokní hudby děti 5 do 14 let, z nichž
víc než polovina pochází z našeho regionu. Dětská třída,
kterou bude navštěvovat na čtyři desítky dětí, bude mít
rovněž svůj koncert a to ve čtvrtek 12. srpna na zámeckém nádvoří. Vystoupení nadějí barokní hudby bude
rozkošným a milým završením nadšené práce dětských
interpretů. Nebudou samozřejmě chybět ani studentské koncerty, mezi lahůdky patří tradičně neformální
koncert duchovní hudby v nádherném, autentickém
prostředí čistě barokního kostela sv. Anny, vyznačujícím
se skoro dokonalou akustikou a rovněž Zámecká noc,
rozverný koncert v prostorách zámku.
Přes letošní covidové strázně a omezení se rozhodl
dirigent Roman Válek, zakladatel a hlavní organizátor
tohoto projektu, uskutečnit Letní školu barokní hudby
i letos. Na krásných deset dní v první polovině srpna ožije

naše město nádhernou hudbou a zpěvem a pozdvihne
se do hvězdných výšin skutečných hudebních, světově
obdivovaných a respektovaných hvězd. Tedy pojďme zažít i my ty hvězdné chvíle, protože to je příležitost, kterou
nám ostatní mohou jen závidět!
Karel Bartošek

Koncerty Letní školy barokní hudby
2021 v Holešově
Neděle 8. srpna 20:00
Koncert lektorů Velký sál Zámku
Úterý 10. srpna 20:00
1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
Středa 11. srpna 20:00
2. Studentský koncert – Zámecká noc, nádvoří Zámku / nepříznivé počasí - Velký sál /
Čtvrtek 12. srpna 19:30
Vystoupení Dětské třídy – nádvoří Zámku / nepříznivé počasí - Velký sál /
Pátek 13. srpna 19:30
Závěrečný koncert Velký sál Zámku
Georg Philipp TELEMANN
Kantáta - Der Tag des Gerichts / Poslední soud
pro sóla, sbor a orchestr.
Všechny koncerty jsou přístupné veřejnosti.
Předprodej vstupenek od 1. 8. 2021 v Městském informačním centru Zámek
Prodej také na místě hodinu před koncertem.
Více informací na www.baroknihudba.cz
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Krátké zprávy z 1. ZŠ Holešov
Konec školního roku netradičně

Chcete znát naše
nejlepší přírodovědce?

Poslední školní dny trávili žáci 3. tříd 1. Základní
školy Holešov ve stinném prostředí zámecké zahrady
u hájenky. Ptáte se z jakého důvodu? Je jich několik.

Ivona Omastová a Dagmar Křenková,
třídní učitelky

I ve školním roce 2020/2021 probíhala na 2. stupni naší
základní školy celoroční soutěž o nejlepšího přírodovědce. Letos ovšem byla většina matematických soutěží organizována
distančně, přesto se mnozí žáci do těchto soutěží zapojili.
Do hodnocení jsou zahrnuty výsledky těchto soutěží: Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Matematická olympiáda,
Matematický klokan, Pangea, a Krajská matematická soutěž.
Nejlépe si v letošním roce vedla Křížková Vendula z VII.C,
Sklenář Radim z VII.C a Chaloupek Lukáš z IX.C.
Libuše Procházková, vedoucí kabinetu matematiky

zují přední místa. Do soutěže se zapojují především žáci
tříd s rozšířenou výukou matematiky. Nejinak tomu bylo
i letos.
V průběhu 90 minut řešili všichni společně 50 příkladů různých typů a obtížností. Soutěž ověřovala nejen
znalosti žáků v oblasti matematiky, ale také jejich schopnost spolupracovat a řešit společně problémy. Dobrých
výsledků třída dosáhla, jen pokud se do řešení zapojili
všichni. Naši školu výborně reprezentovaly všechny ma-

tematické třídy. Třída 6.C i 7.C se v rámci kraje umístily na
1. místě ve svých kategoriích. 8.C a 9.C obsadily v rámci
kraje 2. místa. Jako odměnu obdrží vítězné týmy zájezd
do Olomouce do Pevnosti poznání s prohlídkou a programem. Žáci 8.C za odměnu navštíví také Experimentárium v Otrokovicích.
Úspěchy našich žáků nás těší a doufáme, že stejně
úspěšní budeme i v příštím školním roce.
Procházková Libuše, vedoucí komise matematiky

V letošním netypickém školním roce jsme museli
tradiční školu v přírodě nahradit pobytem jiným. Zvolili
jsme si hrátky v přírodě se zajímavým programem a námořní tématikou. Skvělí instruktoři ze sdružení Tokaheya
se postarali o 2 nádherné dny plné dobrodružných her
a úkolů. Naši třeťáci dopluli na imaginární lodi Jennifer

Lady až k poslednímu školnímu dni a troufám si říci,
že to byla krásná tečka za společně prožitými třemi lety.
Děkujeme také Sdružení rodičů a přátel školy při
1. Základní škole Holešov a Fondu kultury, sportu,
vzdělávání a sociálních věcí města Holešova za finanční podporu.

Matematika není strašák
V úterý 15. června proběhl na základních a středních školách Zlínského kraje 3. ročník krajské matematické soutěže. Jde o týmovou soutěž třídních kolektivů,
která je pořádána v rámci projektu Implementace
krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II. Hlavním cílem této aktivity je podpora
matematické gramotnosti žáků.
Naši žáci 1. Základní školy Holešov se této soutěže
účastní již od jejího prvního ročníku a pravidelně obsa-

Odborníci ve výuce na 1. ZŠ
Přiblížit žákům práci různých profesí, to byl cíl jedné
ze šablon v rámci projektu s názvem: Učím tě, učím se.
Využili jsme odborníky z různých oblastí. Žáci se poučili
o etice, právu, šikaně i spotřebitelské ochraně před reklamou. Byli upozorněni na triky obchodníků při nabídce
zboží a na problematiku ochrany osobních dat na internetu. S jiným specialistou probírali hru v šachy, pravidla
a různé druhy partií a zakončování hry. Při vlastní hře
si procvičili logiku, trpělivost i schopnost ustát prohru.
Další výuka byla zaměřena na přírodu, ochranu
lesů, ptactva a poznávání stromů. Děti se seznámily se

14 | holešovsko

zalesňováním po kůrovcové kalamitě a přímo v lesní
školce na „Hadovně“ u Lukovečka poznaly, kolik práce dá
vypěstování sazeničky a samy si tuto práci vyzkoušely.
Zajímaly je i praktické informace, třeba jak vybrat vánoční stromek, aby v bytě dlouho vydržel, a různé zábavné
kvízy. Odměnou jim byl na závěr táborák s opékáním na
myslivecké chatě v Přílepích.
Odborníky jsme zapojili do výuky i při tzv. projektových dnech. Žáci pracovali se zkušenou zahrádkářkou
při zpracování jablíček, dýní i brambor. V kuchyňce tvořili

figurky z marcipánu a v keramické dílně modelovali s keramickou hlínou. Pletli košíky z pedigu, vyráběli loutky
s pracovnicí z městské knihovny a seznámili se s loutkovým divadlem a odbornými knihami. Nechyběla ani
výuka první pomoci.
Projekt z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ II bezezbytku
splnil svůj účel a pomohl školní výuku obohatit o praktické poznatky nebo dovednosti do života našich dětí.
J. Růžičková

www.holesov.cz

XXI. ročník

Festival
židovské kultury
Ha-Makom 2021

ČAS MUDRCŮ
A PRONÁSLEDOVÁNÍ ANEB OD RABÍNA
ŠACHA
K SEPARACI
ŽIDOVSKÉHO
OBYVATELSTVA

20.- 24. 7. 2021 | Holešov
DIVADLO

HUDBA

/zámecké nádvoří/

/Kino Svět/

Přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala se věnuje
mimořádnému lidskému a současně vojenskému
činu – povstání Židů ve varšavském ghettu.
/Šachova synagoga/

17:00 | Koncert Corda Magico
/Šachova synagoga/

21:00 | Filmotéka - očima kamery…
Dva dokumentární filmy - „Ve jménu praděda“ /chorvatská
televize HRT 2020/ „Dům lásky“ – Šachova synagoga
/Holešov TV 2021/

20:00 | Jazzový večer
– Milan Kašuba Trio

23. července

15:30 | Meziválečný sionistický
skauting

20:00 | Aida Mujačič a Pavel Straka
Můžete se těšit na písně pravoslavné, muslimské,
katolické, repertoár sefardských Židů zpívaných
v ladinu až po moderní - worldmusic.

/zámecké nádvoří/

www.holesov.cz / www.zidovskyfestival.cz

/zámecké nádvoří/

19:00 | Kaschauer Klezmer Band Košice
Open air – letní noc na zámeckém nádvoří

20. – 24. 7. – od 14:00 do 18:00 /Kino Svět – sklepení/

Interaktivní multimediální výstavu prací žáků ZUŠ F. X. Richtera Holešov.

/Šachova synagoga/

„Židovské písně Bosny ve staré španělštině (ladinu)
ze sbírky Ludvíka Kuby“

“FESTIVALOVĚ POD HVĚZDAMI”

Expedice Noemova archa

Přednáška - Jitka Radkovičová - Tiky, Junák – český skaut.

/Šachova synagoga/

s pětičlennou radou jemu podobných „mudrců“.
Hrají členové D6K a hosté.
/Kino Svět, velký sál/

Rabi Gabi - klezmer po moravsku! Židovská * hebrejská muzika * klezmer v kombinaci s moravskou melodikou, jejichž program zpestří skvělí tanečníci z tanečního souboru Hradišťan.

/Šachova synagoga/

17:30 | Zamyšlení z Tóry

Lehce kocourkovská tématika na motivy povídek I. B.
Singera o dějinách městečka, kterému vládne Gronam

20:30 | Rabi Gabi a.G. & taneční soubor
Hradišťan - „Šalom a. Gradisch“

Zajímavosti o Krnovské synagoze s Jiřím Strnadem.

Povídání s Tomášem Sedlákem B.Th. – průvodcem
Krnovské synagogy.

18:00 | Hlupáci z Chelmu
a jejich příbuzní

Úspěšná klezmerová kapela opět v Holešově! Interpretují hudbu z lidových hudebních tradic východní Evropy, balkánského,
slovenského a romského folklóru obohaceného o prvky
’klasické a moderní hudby. Koncert je prezentací nového CD
„3B“ – z Baltu přes Besarábii na Balkán…

14:00 | Příběhy krnovské synagogy

Pátek

21. července
Středa

15:00 | Odvaha a zoufalství proti zlu

- povstání ve varšavském židovském ghettu

/Šachova synagoga/

/Šachova synagoga + obřad. síň u ŽH/

14:00 | Komentovaná prohlídka
Šachovy synagogy

/Šachova synagoga/

„Dalekým a blízkým“ – Písně a v nich příběhy Židů
z diaspor meziválečné a válečné Evropy. / Ladino, jidiš i ivrit.

Hudební dílna je vhodná pro všechny zájemce (od 6-99
let) s chutí zpívat a dozvědět se něco nového. Naučíte
se jednu bosenskou píseň. Účastníci společně vystoupí
s Aidou při večerním koncertu na zámeckém nádvoří.

Interaktivní pořad pro děti v režii Nadačního fondu

Šachova synagoga z 16. století patří k několika málo
synagogám s dochovanou, tzv. polskou výzdobou.
Jedná se o unikátní památku židovské kultury.

18:00 | Zuzana Whirtová
a Tomáš Fingerland

13:00 | Hudební dílna Aidy MUJAČIĆ

14:00 | Workshop pro děti na
téma židovských svátků
obětem holocaustu

/zámecké nádvoří/

/Kurovice/

/zámecké nádvoří/

/židovský hřbitov/

Království slivovice a košer produktů – v podání Ing.
Vladimíra Darebníka / Rudolf Jelínek, a.s. Vizovice.

Pro lektory, posluchače semináře i veřejnost.

Legendární brněnský jazzový kytarista Milan Kašuba –
kytara, Vincenc Kummer – basa, Dáša Ubrová – zpěv.

10:00 | Komentovaná prohlídka
židovského hřbitova

11:00 | Rudolf Jelínek – slovem i chutí

15:00 | Exkurze na hrad Kurovice

24. července

Zahajovací koncert festivalu
Kapela je z Českého ráje a zaměřuje se na volnou
interpretaci židovských písní ze střední a východní
Evropy. Klezmerové písně / melodie z world music.

22. července

19:30 | Mackie Messer
Klezmer Band

/zámecké nádvoří/

Populárně naučný seminář pro všechny zájemce
o židovskou historii i veřejnost. /zámek, sala terrena/

Čtvrtek

20. července
Úterý

• Legenda o Ester, dceři rabína a krále – jarmareční
zpracování znovuobjevené legendy o dceři rabína Šacha
/zámek, velký sál/

9:30 | Big Band Holešov Josefa
Hájka & Peter Lipa „A GLEZL LIPA TEY“

9:00 – 14:00 | Seminář
„Židé a Morava“

17:00 | Slavnostní zahájení
židovského Festivalu
• Představení nových publikací k 400. výročí rabína Šacha
• Představení Šachova kalendáře
• Otevření výstavy Translokační plány žid. obydlí v 18. st.

TANEC

Sobota

WORKSHOPY

Během celého festivalu

PŘEDNÁŠKY

Zvukové a vizuální instalace ve sklepení v Kině Svět doplněné
malbami žáků ZUŠ Holešov inspirované biblickým příběhem
budou zpřístupněny během celého festivalu. (14 – 18 hod.).
V sobotu 24. 7. nabídneme doprovodnou výtvarnou dílnu pro
celou rodinu.

Translokační plány židovských obydlí v 18. st.
Ve spolupráci s Národním archívem Praha.

/zámek, arkády/

Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město
/outdoorová výstava – historická část města/

Židovské tradice a zvyky

/Obřadní síň u ŽH/

Výstava seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím
a historií na území Čech a Moravy. Vychází přitom především
ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze.

Židovská kuchyně

/zámek, zámecká restaurace/

Poznejte rozmanitost židovské kuchyně a přijďte ochutnat tradiční židovská jídla. (podle židovské receptury, ale
nejsou košer).
festivalová nabídka knižních vydavatelství
- Garamond, Sefer a dalších / Nabídka košer vín a moštů

Součástí Festivalu židovské kultury bude odborný seminář
Ve čtvrtek 22. července budou mít všichni účastníci
Festivalu židovské kultury jedinečnou příležitost čerpat
nové znalosti a získávat nové informace od odborných
lektorů a řečníků zvučných jmen. Připravovaná témata
jsou více než zajímavá, je opravdu na co se těšit. Seminář
nese název „Židé a Morava“.
Od 9 hodin budou v zámecké sala terreně vystupovat jednotliví lektoři a vědečtí pracovníci, mezi nimi
například vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon,
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.
a další. Z Národního archivu dorazí ThDr. Mgr. Šárka
Steinová, Th.D., PhDr. Filip Paulus. Z domácích pak vystoupí Mgr. Jan Machala, Mgr. Martin Stehlík, Vratislav
Brázdil nebo Ing. Karel Bartošek.
Na programu bude mimo jiné přednáška Jiřího
A. Klimeše z Židovské obce Olomouc, se kterým pootevřeme dveře do světa rabínského učení, židovského života a myšlenkového světa na Moravě v 19. století. Velice
zajímavé bude interaktivní pojetí přednášky doktora Daniela Soukupa, která nese název Rabín Šabtaj ben Meir
ha-Kohen na Moravě ve světle responsí. Téma bude doprovázeno praktickou ukázkou studentek olomouckého
Centra judaistických studií, které představí, jak je možné
v současnosti kreativně pracovat s historickými prameny. Město Holešov smutně proslulo třemi krvavými
protižidovskými pogromy v letech 1774, 1899 a 1918,
které jsou propojeny vnitřními souvislostmi. Pojednávat

o tom bude vědecký pracovník Univerzity Karlovy Mgr.
Pavel Kocman Ph.D. Jakub Schwab, jakožto potomek holešovských Židů, nás nechá nahlédnout do osudu rodiny
Ehrlichovy z Holešova. Mimo jiné se věnuje také „židovskému cestovnímu ruchu, prostřednictvím přednášky
nám tak představí svůj pohled na fenomén poutníků
k Šachovu hrobu v kontextu nejen Čech a Moravy,
ale i celé střední Evropy. S Janem Machalou si připomeneme výročí vypálení Nové synagogy v Holešově a Karel
Bartošek nám předá příběhy translokace židovského
obyvatelstva v Holešově.
U příležitosti konání Festivalu židovské kultury,
a zvláště pak k výročí narození rabína Šacha, vydává město Holešov několik publikací. V rámci semináře budeme
mít tu čest poslechnout si také autorské čtení Martina
Stehlíka - překladatele díla„Dcera rabína a krále“ z anglického originálu Marcuse Lehmana The Adopted Princess.
Populárně naučný seminář bude zakončen exkurzí
na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře.
Půjde o odbornou prezentaci objektu, jeho historie
a objevených hebrejských nápisů. Kurovickým hradem
nás provedou Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel
Soukup, Ing. Karel Bartošek a Ing. Martin Malina. Program bude následující:
16,00 Mgr. Dalibor Janiš, PhD, Ostravská univerzita přednáška „Historie Kurovic, léna olomouckých
biskupů - nejnovější poznatky“

16,45 Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav
- přednáška „Stavební vývoj panského sídla
v Kurovicích“ (obě přednášky budou prezentovat
nově vyšlou odbornou publikaci o Kurovicích
výše uvedených autorů)
17,30 Mgr. Daniel Soukup, PhD, Univerzita Palackého,
Olomouc, Ing. Karel Bartošek, město Holešov
- prezentace objevených hebrejských nápisů
v kurovickém panském sídle
18,00 Komentovaná prohlídka kurovického panského
sídla - Mgr. Jan Štětina, Ing. Martin Malina
Hana Helsnerová
Festival židovské kultury do svého programu
zapojí veřejnost, lidé budou zpívat, hrát a vzdělávat se. Čekají nás netradiční zážitky, spousta hudby
a nových znalostí. Bude opět připraven festivalový
stan, kde bude možné najít všechny potřebné informace, upomínkové předměty a publikace k zakoupení. Chybět nebudou ani festivalové noviny.
Těšíme se na Vás.
Sledujte aktuality na:
www.holesov.cz
www.zidovskyfestival.cz

Jídelní lístek - menu

UKÁZKA ŽIDOVSKÉ KUCHYNĚ
v Zámecké restauraci Holešov
Upozorňujeme, že jídla nejsou KOŠÉR. Většina jídel je uvařena podle receptů židovské kuchyně, ale suroviny nejsou
a nemohou být v našich podmínkách KOŠÉR. Snažíme se dodržovat zásadu, že židé nejedí mléko a maso dohromady.
Od 1100-1400 hodin podáváme pouze menu. Vaříme do 20 hod.

Přejeme dobrou chuť!

ÚTERÝ
Polévka: BORŠČ 1,7,9
150g Zapečený lilek s lečem a bramborami 1, 9
150g Kreplach-taštičky plň.mletým hov.masem, lečo 1, 3, 9
150g Krůtí játra na grilu, vařené brambory 1, 9
150g Šoulet s hovězími nudličkami 1, 3, 7, 9
150g Pečené kachní maso, červené zelí, br.knedlík 1, 3, 7, 9

99,110,110,110,150,-

STŘEDA
Polévka: Zlatý joich 1, 3, 9
150g Bramborové noky s houbami a sýrem 1, 3, 7, 9
150g Smažené rybí filé,židovské brambory 1, 3, 4, 9, 7
150g Krůtí výpečky, zelí, latkes 1, 3, 7, 9
150g Hovězí maso na kyselých houbách,knedlík 1, 9
150g Krůtí plátek na leču,pohanka 1, 9

99,110,110,110,150,-

ČTVRTEK
Polévka: Krupnik 1, 3, 9
150g Šakšuka-zelenina zapečená s vejci 1, 3, 7, 9
150g Farfel se špenátem a kuřecím masem 1, 3, 7, 9
150g Kuře z filetu-se zeleninou a bramborami 1, 3, 7, 9
150g Židovský ptáček,rýže/pohanka 1

20. - 24. 7. 2021

multimediální výstava prací žáků
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov

Výstavu včetně doprovodného
programu můžete navštívit
denně v rámci 21. ročníku Festivalu židovské kultury Ha-Makom od 14.00 do 18.00 hodin.

Místo konání:
sklepení pod kinem
Svět a přilehlé
prostory

Přijďte se prostřednictvím prožitku známého biblického příběhu
zamyslet nad současným stavem
světa, stát se na chvíli člověkem
Noemem či jeho zvířaty, přijďte
společně přežít…

150g Pečené krůtí křídlo, grilovaná zelenina, šoulet 1, 3, 7, 9

99,110,110,110,150,-

PÁTEK
Polévka: Rybí 1, 3, 4, 9
150g Kreplach-taštičky plněné povidly 1,3,7
150g Kaša Varniškes-pohanka s houbami 1,9
150g Soprito-pečená hovězí kližka s bramborem 1,9
150g Kuřecí kapsa plněná zelím, latkes
200g Hovězí a krůtí pánev. kroupy s masem a zeleninou 1, 9

XXI. ročník

Festival židovské kultury Ha-Makom 2021
VYSVĚTLIVKY NĚKTERÝCH NÁZVŮ
LATKES - bramborové placky bez koření a česneku, FARFELKY- strouhané těstoviny z mouky a vajec, BLINCESY - palačinky bez mléka,
ŠOULET - kroupy a fazole s česnekem a kořením, CIZRNA - luštěnina podobná hrachu, CHLODNIK- studená,nejčastěji okurková polévka

99,99,110,110,150,-

ŠKOLSTVÍ

Prázdniny za dveřmi, ale my v plném nasazení u ponků!
Ani nevlídné počasí červnového úterního rána, kdy
bouřilo a lilo, naše deváťáky neodradilo od cesty za poznáním a načerpáním nových pracovních zkušeností.

I pan řidič autobusu se divil, kam jsme se v tomto
nečase vydali. Naše kroky vedly do SŠNO v Bystřici pod
Hostýnem, abychom si, jako každý předchozí rok, vyro-

bili něco pěkného a praktického ze dřeva. A co to bylo letos? Dřevěná poštovní schránka. Naši pomocníci, mistři
odborného výcviku, nám vše ukázali, pečlivě nás vedli
a trpělivě nás upozornili, když se při práci vloudila nějaká drobná chybička. Konec školního roku jsme si společně užili, zasmáli se a na zpáteční cestě do Holešova nás
i sluníčko zahřálo.
Letos opouštíme půdu 2. Základní školy, kde jsme
strávili léta radosti, drobných zaškobrtnutí, kamarádství
a v poslední době i prvních lásek. Na vše budeme rádi
vzpomínat.
Budeme se snažit úspěšně vykročit do „dospěláckého“ života a třeba se staneme se dobrými odborníky
ve zvolené profesi.
Mgr. Hana Hlobilová

Slavnostní pasování do řad čtenářů ve školní
družině v 2. Základní škole
Ve čtvrtek 17. června pokleklo před krále a královnu 37 dětí ze školní družiny. Úmyslně píši dětí, jelikož
letos jsme pasovali nejen prvňáčky, ale i druháčky, kteří
v loňském roce pasováni být nemohli kvůli covidovým
opatřením.
V předešlých letech jsme se na pasování scházeli
u krále a královny v jejich „skromném příbytku“ na holešovském zámku, letos jsme je pozvali i s jejich úžasnou asistentkou Haničkou na oplátku k nám na krásnou školní zahradu. Po samotném slavnostním aktu
pasování děti složily slib, kterým se zavázaly, že budou

knížky opatrovat jako nejvzácnější poklad a především
je budou zvědavě otevírat a objevovat příběhy ukryté
na jejich stránkách.
Celé slavnostní odpoledne panovala pohodová a veselá nálada, protože když se sejde parta super lidiček, tak
to ani jinak být nemůže. Tímto všem zúčastněným ještě
jednou moc děkujeme a už teď se těšíme na příští školní
rok, kdy se zase budeme pravidelně vídat v knihovně.
Děkujeme.
Děti a vychovatelky ze školní družiny
při 2. Základní škole Holešov

Veselé zoubky (2. ZŠ)
Preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na
děti prvních tříd základních škol. Jak název napovídá,
tématem programu je správná péče o zuby a prevence
vzniku zubního kazu.
Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné
a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ke kterému jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach
ze zubního lékaře.

Naše škola se pravidelně každým rokem zapojuje do
tohoto projektu. Po zhlédnutí filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ jsme se s našimi prvňáčky věnovali
problematice ústní hygieny, vzniku zubního kazu i tomu,
z čeho se vlastně zoubek skládá. Za správně vyplněné
pracovní listy obdržely děti od dm drogerie taštičky
s preventivními produkty péče o zuby. Děti měly velkou
radost z dárků a aktivity jsme si všichni užili.

Poslední lekce
angličtiny s Aminou
Tři roky jsme měli možnost komunikovat s dívkou
z Nigérie – s Aminou, která nám pomáhala se zlepšovat
v anglické konverzaci. Hodiny byly záměrně vytvářeny
tak, aby žáci nejen mluvili, ale také se zdokonalovali
v porozumění mluvené angličtiny. Zabývali se různými tématy (například Clothes, Food, Holidays, Entertainment, Family, School, Free time, Sports, My country,…). Při výuce s Aminou si děti také hrály hry, které
zlepšovaly jejich gramatické znalosti.
V pondělí 14. 6. 2021 byla u nás Amina naposledy.
Přestože dva poslední školní roky byly hodně ochuzené
kvůli uzavření škol, čas strávený s ní byl pro nás všechny
přínosem.
Jsme rádi, že jsme měli možnost poznat i jiný způsob výuky. Amině přejeme, ať se jí v další práci daří.

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz,
tel.: 774 359 921
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Slavnostní rozloučení s deváťáky v 3. ZŠ Holešov
V úterý 29. června za krásného slunečného počasí
proběhlo slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků.
Ve vzdušných prostorách školní zahrady ve stínu našeho
mohutného ořešáku se shromáždili žáci všech tří devítek,
pedagogové, vedení školy a zástupci města Holešov. Pan
ředitel školy Ivo Junášek se s dětmi rozloučil, poděkoval
na dálku jejich rodičům za devítiletou kvalitní spolupráci
a popřál žákům do dalších let hodně úspěchů. Připomenul také, že skoro rok a půl tito žáci prožili v distanční

výuce, a toto období vůbec nebylo lehké. V distanční
výuce se také museli připravovat na přijímací zkoušky
ke studiu na středních školách s maturitním oborem.
I přes tyto překážky všichni žáci úspěšně přijímacím řízením prošli a byli přijati na zvolené střední školy. Krátce promluvil starosta města pan Rudolf Seifert, který
dětem připomenul, že Holešov vždy zůstane místem,
do kterého se budou rádi vracet. Žáci všem svým vyučujícím poděkovali za trpělivost, kterou s nimi při výuce

měli, předáním květin. Pamětní list, který obdrželi od
třídních učitelek v závěru ceremoniálu, jim bude připomínat devět let strávených v naší 3. ZŠ v Holešově.
Všem letošním absolventům přejeme do dalšího
života mnoho studijních i osobních úspěchů a doufáme,
že na naši základní školu budou rádi vzpomínat.
Mgr. Alena Maťová,
vyučující 3. ZŠ Holešov

3. Základní škola Holešov otevírá
od 1. 9. 2021 přípravnou třídu
Přípravná třída je formou předškolního vzdělávání, které je určeno přednostně dětem s odkladem školní docházky a dětem, které dovrší šest let od 1. 9. 2021 do 31. 12.
2021. V letošním školním roce tuto možnost poprvé nabízíme i v Holešově.
Naší nabídky využilo a žádost o přijetí pro své děti podalo 12 rodičů. Všechny přihlášené děti byly do přípravné třídy přijaty. V případě dalšího zájmu o tuto formu předškolního vzdělávání jsou k dispozici ještě 3 volná místa.Docházka do přípravné třídy
je bezplatná.
Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu „Cesta za
poznáním“. Děti budou při vzdělávacích činnostech využívat materiály pro předškolní
výuku, zábavné pracovní sešity, didaktické hry, pomůcky, hračky.Výuka bude probíhat
v blocích, které jsou doplněny vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního
roku zpravidla od 7:55 do 11:40 hodin. (včetně dopolední vycházky). Děti přípravné
třídy mohou navštěvovat školní jídelnu a školní družinu – úhrady za školní stravování
a družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy.
Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí
na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími
dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová
orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další.
Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého
je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
Na naše nejmladší žáčky už se moc těšíme.
Mgr. Gabriela Kovářová
3. ZŠ Holešov
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Odborné přednášky pro žáky střední školy
Vzhledem ke striktnímu omezení přítomnosti žáků
ve škole v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, žáci
střední odborné školy nemohli absolvovat odbornou praxi na útvarech Policie ČR – ať již je to dvoutýdenní odborná praxe u žáků třetího ročníku nebo jednodenní výjezdy
na útvary policie. Během těchto akcí žáci poznávají náročnou práci policistů a policistek, seznamují se s činností
jednotlivých služeb a mohou si v reálu „osahat“ výkon
služby v praxi. Praxe je důležitou součástí výuky a působí
jako silný motivační prvek při výběru budoucí profese.
Ve spolupráci s personálním odborem policejního
prezídia škola uskutečnila pro třídy prvního až třetího
ročníku online a posléze i „face to face“ setkání s představiteli vybraných služeb Policie ČR. Tuto sérii započali
svou prezentací ředitelé Služby dopravní policie a Pyrotechnické služby Policejního prezídia ČR. Oba ředitelé
se věnovali žákům online formou.
S postupným rozvolňováním a následným vrácením
se žáků do škol začátkem června proběhly přednášky

služby pořádkové policie, cizinecké policie a ochranné služby.
Kolegové byli přítomni osobně
ve škole a velmi poutavě a se
zaujetím vyprávěli o své práci.
Výklad doprovázeli zajímavými
videi i osobními příběhy ze své
praxe. Žáci prvního ročníku měli
možnost podívat se na výcvik
služebních psů a psovodů, který
připravili kolegové z pracoviště
ochrany areálu.
Sérii přednášek završí koncem června ještě prezentace problematiky operačního střediska.
Spolupráce školy a výkonných útvarů policie je pro
nás velmi důležitá a nutno říci i efektivní. Mnoho našich
absolventů se po skončení školy hlásí do služebního

poměru a je velmi příjemné potkat třeba na letišti při
odbavení nebo na cestách absolventy naší školy nyní již
v uniformách příslušníka Policie ČR.

i profesním životě. Velmi emotivně se se třídami loučili
třídní učitelé. Za žáky pak promluvili zástupci jednotlivých tříd.
Úspěšní maturanti převzali desky s maturitním vysvědčením z rukou ředitele školy plk. PaedDr. Mgr. Pavla
Nováka, MBA. Ředitel také ocenil žáky a žákyně za vynikající prospěch, za aktivitu v soutěžích (vědomostních
i sportovních) a celkově za reprezentaci školy.
Moc si vážíme účasti starosty města Holešova
Mgr. Seiferta, který byl přítomen u všech čtyř tříd. Také
on ocenil absolventy, kteří se podíleli na práci v Centru
pro seniory, nebo realizovali peer program na školách
v holešovském regionu.
Při poslední třídě od 13.00 hodin se k panu starostovi připojili i oba místostarostové. Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově udělil při příležitosti 30. výročí vzniku Policie
České republiky Čestnou medaili Střední policejní školy
v Holešově stupně „Zlatá“ městu HOLEŠOVU. Ocenění
bylo uděleno za aktivní spolupráci a za zásluhy při roz-

voji vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole Ministerstva vnitra v Holešově a za trvalý přínos
k budování a prosazování dobrého jména školy.
Vedení města Holešova v rámci 30. výročí vzniku
Policie České republiky ocenilo JUDr. Josefa Šilpocha,
dlouholetého ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově, současného ředitele plk. PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA,
zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku Ing.
Bc. Martina Novotného a pplk. Mgr. Evu Vichlendovou,
radu pro prevenci a propagaci za dlouholetou spolupráci
s městem Holešovem. Jmenovaní převzali Pamětní list
z rukou starosty a místostarostů.
Vyřazení maturantů je poslední tečkou za čtyřletým
vzděláváním na střední škole. Věříme, že policejní škola
připravila své studenty kvalitně, a že z Holešova odcházejí mladí lidé odborně i osobnostně dobře připraveni.
Doufáme, že se budou do školy rádi vracet, ať již v roli
příslušníků Policie ČR na vyšší odbornou školu nebo jen
jako hrdí absolventi školy.

Vyřazení maturantů
Dne 24. června 2021 se v prostorách zámku v Holešově uskutečnilo slavnostní předávání maturitního
vysvědčení čtyř tříd maturitního ročníku 2020/2021.
Letošní třídy byly díky opatřením k zamezení šíření nemoci COVID 19 ochuzeny o stužkovací večírek, maturitní
ples a další společné aktivity, které sebou přináší závěrečná léta středoškolských studií.
I proto se vyřazení maturantů v sala terreně těšilo
obrovskému zájmu z řad rodinných příslušníků i pedagogů. Každá třída si užila tento okamžik samostatně,
vyřazení se uskutečnilo po třídách, a to v 09:00, 10:00,
11:00 a v 13:00 hodin.
Magickou atmosféru sala terreny umocnily zvuky
varhan, na které hned v začátku Mgr. Šuranský bravurně
zahrál studentskou hymnu Gaudeámus. Státní hymna
pak v jeho podání celou akci ukončila. Do programu
přispěly i dvě žákyně prvního ročníku, které se s odcházejícími spolužáky rozloučily hrou na klavír a písní. Ředitel školy a starosta města ve svém proslovu maturanty
pozdravili a popřáli mnoho úspěchů v dalším osobním
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Jak funguje svět digitálních technologií lze dětem vysvětlit i bez počítačů
Jak naučit děti i v předškolním věku pochopit
a prakticky využívat svět digitálních technologií? Říkáte, že mu dávno rozumí, protože ovládat mobil či tablet
je pro ně hračka? Jenomže ovládat a pochopit jsou dvě
rozdílné věci. Upozornil na to i seminář DIGI BEZ DIGI,
který pro školy i mateřinky na Holešovsku uspořádala
v úterý 8. června MAS – Partnerství Moštěnka jako jednu z aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání II pro
ORP Holešov (MAP II). Náplň semináře vycházela z programu Malé digitální univerzity.
Na koberci a hravou formou
Lektoři učitelům ukázali praktické možnosti digitální výchovy, která se ovšem neodehrává u tabletů
či počítačů, ale na koberci a hravou formou. S pomocí
názorných pomůcek předvedli, že lze děti jednoduše
seznámit např. s tím, jak se počítačový program vytváří
či jak „cestují” data mezi zařízeními.
„Cílem digitální výchovy není naučit děti pracovat
s elektronikou. Počítače, tablety ani mobily při výuce nepoužíváme. Cílem je představit dětem způsoby uvažování,
tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování, zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše
názorně, jednoduše a screenless, tedy bez monitoru,“ uvádějí lektoři z týmu Malé digitální univerzity. Pedagogům
na semináři umožnili, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli
celou řadu pomůcek včetně jednoduchého robota, jehož
lze při hodinách využít k aktivitám pro rozvoj logického
myšlení a digitálních kompetencí.
Tohle dává smysl, vzkazují učitelé.
Semináře se zúčastnili zástupci 13 škol a Střediska
volného času TYMY v Holešově. Podle jejich ohlasů měl
velký úspěch.
„Tři roky se snažíme cíleně vzdělávat i děti předškolního věku v zájmových aktivitách. Dosud jsme ale těžko
nacházeli ten správný způsob, protože pomůcky i pracovní

listy jsme si museli vytvářet sami. Teď máme všechno pohromadě. Tohle dává smysl,“ těší Lenku Krčovou, ředitelku
Mateřské školy Sluníčko Holešov. „Víme, že děti umí ovládat bezmyšlenkovitě telefon. Nechápou ale, jak funguje.
S pomůckami nyní dokážeme názorně a jednoduše vysvětlit, jak je počítač naprogramovaný, jaké má výhody a jaké
naopak nevýhody. Co se třeba stane, když na internetu
zveřejníme něco nepatřičného, co už nelze smazat,“ dodala.
Robot učí preciznosti. To se hodí i v běžném životě!
Stejně jako Lenku Krčovou zaujala také ředitelku
1. ZŠ Holešov Jarmilu Růžičkovou čtvercová síť s programovatelným robotem. Práce s ním rozvíjí základní
principy digitální gramotnosti, učí základy programování a tvoření jednoduchého zápisu programovacího
jazyka. „Dětem chybí precizní důslednost, což jim pak dělá
problémy i v běžném životě, například při porozumění
čtenému textu. U robota musí trvat na přesné terminologii. Když řeknou zahni vlevo namísto běž doleva, robot
je neposlechne,“ řekla Jarmila Růžičková. „Protože robot

poslouchá jen na základě správného pokynu. Děti se díky
tomu naučí lépe vnímat to, co se kolem nich děje a na co
mají soustředit,“ doplňuje ji Lenka Krčová.
Pomůcky zahrnují pohyb i povídání. Už se těším,
až je zavedeme.
Účastníci semináře ocenili také zaměření na děti
předškolního věku a nejmladší děti prvních stupňů
základních škol. „Zatím jsme se orientovali zejména na
4. a 5. třídu. Děti se učily pracovat s počítači, tvořily seminární práce, úkoly, grafy či tabulky. Teď už víme, jak i dětem
v první třídě vysvětlit bez technologií fungování internetu,
jeho výhody a rizika,“ ocenila Jarmila Růžičková. „Pomůcky Malé digitální univerzity jsou skvělé. Zahrnují pohyb
i povídání. Už se těším, až je v naší škole zavedeme,“ dodala.
Marie Šuláková
PR manažerka
Kontakt pro další informace: Marie Tesařová, MAS –
Partnerství Moštěnka, o.p.s., tel: 734 435 217, www.
mas-mostenka.cz

Pasování budoucích prvňáčků
V závěru tohoto školního roku proběhla v MŠ Masarykova i v odloučeném pracovišti MŠ Žopy oslava
pro budoucí prvňáčky. Z předškoláků na školáky bylo
v MŠ Masarykova pasováno 16 dětí a v MŠ Žopy 6 kluků
a 5 holčiček. Paní učitelky se jim i v tomto opět komplikovaném školním roce věnovaly na maximum. I přes
překážky, které jim pandemie postavila do cesty, jdou
do školy dobře připraveni, za což patří dík rodičům, kteří
s nimi okusili distanční výuku. Nezbývá, než jim popřát
hodně úspěchů a držet jim palce, aby mohli jejich první
školní rok prožít tak jako dříve.
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Propojení generací, aneb spolupráce Charity Holešov se ZŠ Rymice
Během „doby koronavirové“ se na mě obrátila paní
učitelka, Mgr. Petra Přikrylová s nápadem obohatit distanční výuku dětem ze 4. a 5. ročníku ZŠ Rymice. Děti
napsaly osobní dopisy a pracovníci Charitní pečovatelské
služby (dále jen CHPS) je předaly klientům, tedy seniorům a lidem se zdravotním postižením z Holešova a okolí.
Zdá se to jako nápad skromný, nenápadný, ale ve
skutečnosti to bylo pro mnohé z řad seniorů důležitým
ukazatelem a smysluplným vzkazem, že na ně někdo
na tomto světě myslí, jelikož někteří z nich trpí nejen
nemocemi spojenými se stářím, ale především osamělostí. Ani jsme na začátku toho všeho nečekali, že začnou
senioři v takové míře odepisovat. Dokonce si někteří žáci
s našimi klienty dopisují dodnes a tím si vzájemně obohacují životy.
Vše to vygradovalo tím, že paní Mgr. Dagmar Zakopalová (nar. 1932), klientka CHPS, projevila zájem,
navštívit ZŠ Rymice osobně. Tak se i stalo a tato okouzlu-

jící dáma, za doprovodu charitní pracovnice paní Renaty
Adámkové, přijela do ZŠ a vypravovala dětem o 2. světové válce, o svém dětství, o svém studiu jazyků, o svém
učitelském povolání atd. Její výstup byl úžasným předáním svých zkušeností a obohatil každého přítomného.
Chtěla bych velmi poděkovat paní ředitelce
Mgr. Lence Veselé, dále třídní paní učitelce Mgr. Petře
Přikrylové a všem dětem ze 4. a 5. ročníku ZŠ Rymice,
za výbornou spolupráci, kdy můžeme takto propojovat
naši generaci dětí a seniorů.
Také velmi děkuji všem pracovníkům CHPS, že při
rozdávání dopisů vybrali klienty, kteří nejvíce potřebují
podporu a pohlazení dobrým slovem.
Velmi děkuji paní Mgr. Dagmar Zakopalové
za osobní zpověď a obohacení všech zúčastněných.
Bc. Renata Leskovjanová, DiS., Sociální pracovnice
Charitní pečovatelské služby

Jak jsme se popasovali s pasováním čtenářů?
Nejen loňský, ale zejména letošní rok přinesl
ohledně tradiční akce Pasování prvňáčků na čtenáře nové výzvy. Tato každoroční událost s oficiálním
názvem Knížka pro prvňáčka, která probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků,
je pořádána tradičně v červnu. A vzhledem k tomu,
že letošní červen byl pro všechny obdobím postupného uvolňování protiepidemických opatření, ale zároveň dobou velké nejistoty, rozhodli jsme se nepořádat
tradiční shromáždění žáků v sala terreně holešovského
zámku, ale vyjít vstříc jednotlivým školám a přizpůsobit se jejich konkrétním představám a možnostem.
A nutno dát za pravdu rčení, že „Všechno zlé, je pro
něco dobré!“. Díky polním podmínkám jsme našli nové

možnosti a letošní netradiční formy pasování nakonec
nebyly znouzectností, ale naopak počátkem mnoha
nových tradic.
V rozmezí dnů 15. 6. – 28. 6. bylo pasováno 181
dětí, ze sedmi škol, z toho 48 druháčků, na které se nedostalo z důvodu pandemie v roce loňském. V případě
školy praktické, která byla letos pasována poprvé a jejíž rozložení žáků v ročnících je specifické, obdrželi titul
nového čtenáře všichni žáci. A jak už bylo předesláno,
i prostředí bylo rozmanité! Pasovalo se ve třídách, v tělocvičně, na školní zahradě a v zahradách zámeckých,
ať už v té holešovské či v přílepské. Došlo na krásná
vystoupení dětí, královské zkoušení žáků ze čtení či na
rytířský souboj. Doufáme, že si děti kromě knih a pamět-

ních listů, pořízených ve spolupráci s MAS Moštěnka, odnesou i hezké vzpomínky a čtení je bude o to více bavit
a přinášet jim radost.
Těšíme se na další ročník a děkujeme za báječnou
spolupráci všem třem velkým holešovským základním
školám i škole praktické. Obecním školám z Martinic,
Přílep a Rymic. A kdoví, třeba do příště přibudou k pasování školy další. Jak už bylo řečeno výše, nové možnosti
i výzvy vítáme 
Speciální dík patří také našim stálým a ochotným
pomocníkům „z řad šlechticů“: paní Markétě Včelaříkové, Eriku Fišerovi, Milanovi Libenskému a Jaroslavovi
Radeckému.
Hana Zaoralová

Srdečné poděkování

Vedení Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov děkuje všem návštěvníkům
závěrečných koncertů a představení, ze kterých bylo dobrovolné vstupné použito na dobročinné účely. Spolu s příspěvkem zaměstnanců školy bylo odesláno 21 000,- na pomoc
obcím postiženým tornádem (Nadace Via – Pro Moravu) a 20 000,- na projekt Covidová
pomoc pro matky samoživitelky s handicapovanými dětmi (Nadace Naše dítě).
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MusicTon Holešov - jedná velká neskutečná show
byl festival jedinečný. Je to třeba dochvilnost, kdy se na
nic nečekalo (tedy až na Leoše) a všechny kapely začaly
hrát přesně v tolik, v kolik měly začít hrát. Testování na
covid zdarma, žádné fronty, čisté toalety, nebývalá tombola, doprovodný program v podobě pochodové kapely,
opravdu velký výběr občerstvení…a ještě mnohem víc.
Je jisté, že se někteří obyvatelé města možná úplně nevyspali nebo neslyšeli svůj oblíbený televizní program,
snad ale prominou a pro jednou přimhouří oko.
Hana Helsnerová
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telně večerní program, který nezklamal a dal divákům
přesně to, pro co si přišli. Energii, smích, výborný zvuk
a hlavně nezapomenutelný zážitek. Kapela No name
je zárukou všeho zmíněného. Velkým překvapením
pro všechny byla účast Pavola Habery a jeho skupiny
Team. Jak se sám nechal slyšet, líbila se mu myšlenka,
se kterou pořadatelé přišli, a tak nabídku přijal a přijel
do Holešova odehrát svůj patrně jediný veřejný koncert
letošního roku. Třpytivým a obrovským vyvrcholením
večera a celého festivalu pak byla show Leoše Mareše.
Byly to zkrátka momenty, které si užívaly tisíce lidí,
a světe div se, nemačkaly se. Areál Tonu je dostatečně
velký, což skrývá potenciál pro další ročníky, které snad
přijdou. Samozřejmě by se kromě až neuvěřitelného
seznamu interpretů, kteří z hvězdných velkoměstských
pódií přijeli zahrát do „malého“ Holešova, dalo zmínit
mnoho, já bych však ráda vypíchla „detaily“, díky kterým

w

U kluků z „Akceholešov“ jsme si už tak nějak zvykli, že věci dělají prostě jinak. A stejně tomu bylo také
v případě hudebního festivalu MusicTon Holešov, který
v minulých dnech doslova rozproudil Holešov. Byli jsme
svědky skvělé společenské události s našlapaným programem a vychytanou organizací. V dnešní době, kdy
jsou hromadné akce spíše na bodu mrazu, to v Holešově
právě naopak docela vřelo. První festivalový den nabídl
rockovou legendu, kapelu Olympic, vzpomínky na rané
mládí nám oživila kapela Iné kafe a největší hudební
a světelnou show předvedla skupina Lucie. Sobota
byla neméně zajímavá, den zahájilo vystoupení kapely
Wohnout, se kterou si zahrál i sám zakladatel a hlavně
moderátor MusicTonu Jakub Kohák. Na obou pódiích se
během odpoledne střídala slavná jména, lidé se bavili,
pili a jedli (nabídka všeho byla rozmanitá a fronty kupodivu téměř žádné). Největší očekávání přinášel pochopi-

olesovt
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Již brzy nové sochy v Americkém parku
Minulý měsíc jsme převezli z dílen Střední školy obchodní a nábytkářské z Bystřice
pod Hostýnem tolik očekávané, krásné nové sochy zajíce a veverky.
Žáci odborného výcviku pod vedením zkušených mistrů opět vytvořili úžasná díla.
Aby sochy vydržely co nejdéle, nechali jsme v dílnách školy vyrobit i atypické přístřešky.
S převozem soch a konstrukcí nám bezplatně pomohla Autoškola Dohnal Holešov,
které tímto veřejně děkujeme. Při této příležitosti jsme převezli i „zamilovanou lavičku“
pro město Holešov do zámecké zahrady. Teď nás čekají ještě administrativní záležitosti
s městem, a to ohledně umístění soch do parku na pozemku města.
Mezitím doladíme potřebné detaily na konstrukcích a připravíme se na další transport přímo do parku. Instalaci soch bychom rádi poté provedli jako společenskou událost se zástupci města a veřejností.
Letos jsme obdrželi z Akce milion finanční podporu 12 000 Kč. Bohužel současné ceny stavebních materiálů i dalšího zboží raketově podražily. Proto jsme s ohledem na náš rozpočet nucení letos omezit naše investice do parku. Jenom pro příklad:
kotvicí vruty pro přístřešky soch oproti podzimu podražily o 150 %, trámy o 120 %,
impregnační hmoty o 40 %, spojovací materiál o 20 % .
Prozatím umístíme do parku pouze zvonkohru a jeden přístřešek osazený sochami.
Ačkoliv se to někdy nezdá, v každém našem počinu v parku je finanční investice spolku
s dobrovolnou prací našich členů.
Pozitivní je alespoň to, že v poslední době se údržba parku výrazně zlepšila a pevně věříme, že tomu již bude nastálo. Máme z toho radost my i další návštěvníci parku.
Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku Proud
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Mladší přípravka 2021 – SFK ELKO Holešov
Měsíc červen byl pro nás vrcholem celé, byť zkrácené, sezóny.
V neděli 6. 6. jsme se utkali v rámci kvalifikačního kola turnaje o Přeborníka okresu, pořádaném OFS
Kroměříž, na Rusavě s týmy SK Rusava a FC Bezměrov.
Tento turnaj jsme po dobrém výkonu všech hráčů vyhráli
a postoupili do finálové části.
V sobotu 12. 6. byl pořádán turnaj ve Zlíně v areálu
Vršava za účasti družstev SFK ELKO Holešov, FC ELSEREMO
Brumov a FC Fastav Zlín – týmy „A“ a „B“. Turnaj nám ukázal, jak jsou na tom naši hráči ve srovnání s jinými mužstvy,
než se kterými obvykle hráváme v rámci okresní či krajské
soutěže. Také jsme získali kontakty pro budoucí možnou
spolupráci a zápasové konfrontace s týmy ze Zlína.
Další víkend, konkrétně v neděli 20. 6., jsme již
bojovali v rámci finálového turnaje OFS Kroměříž,
který jsme pořádali na našem hřišti ve Všetulích, a to
s mužstvy SK Rusava, TJ Prusinovice a TJ Pilana Zborovice
o titul „Přeborníka okresu“. Za velmi horkého počasí byly
sehrány zápasy systémem „každý s každým“ a před posledním zápasem bylo jasné, že si to o titul rozdají týmy
z Holešova a Zborovic. Zápas skončil po tuhém boji a výborných výkonech jak hráčů na hřišti, tak i fantastické
podpory rodičů a diváků, kteří týmy podporovali přinesenými bubny a různými „hrkačkami“, nerozhodně 5:5.
O vítězi tedy musela rozhodnout kritéria stanovená
okresním svazem před začátkem turnaje. Vzhledem
k většímu rozdílu mezi vstřelenými a obdrženými brankami se stal Přeborníkem OFS Kroměříž tým mladší
přípravky SFK ELKO Holešov. Třešničkou na dortu pak

bylo vyhlášení nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal
Štěpán Skotek z našeho oddílu a to se 14 vstřelenými
brankami. Dalšími oceněnými v rámci turnaje pak byli:
nejlepší brankář – Timoteus Políček ze Zborovic a nejlepší hráč – Jakub Mozola z SK Rusava.
Aby si zahráli i mladší hráči, kteří případně nedostali příležitost v rámci předchozích turnajů, sehráli jsme
v následujícím týdnu přípravné utkání v Bezměrově
a o posledním červnovém víkendu jsme pak hostili hráče
z Hanácké Slavie Kroměříž.
Poslední pondělí před vysvědčením a koncem školního roku jsme pak pořádali závěrečný trénink mladší
přípravky, na který jsme tradičně pozvali všechny rodiče
hráčů a hráček. V rámci tréninku si vyzkoušeli vše, co se
celý rok učily na trénincích jejich děti, včetně rozběhání, rozcvičení, dovednostních disciplín bez a s míčem

a nakonec došlo i na modelové fotbalové utkání rodiče versus děti. Zábava to byla výborná a rodiče zjistili,
že absolvovat tréninkovou jednotku v takovém teplém
počasí, jaké v tento den panovalo, není nic jednoduchého. Po ukončení zápasu následovalo vyhodnocení
sezony a děti dostaly odměny za celosezonní snahu jak
na trénincích, tak i na všech odehraných zápasech.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem dětem,
jsou nesmírně šikovné, dále rodičům za to, že se snaží
své děti vést a podporovat ve sportování a v neposlední
řadě také vedení SFK ELKO Holešov, které nám poskytuje velmi dobré podmínky pro realizaci tréninků, zápasů
a turnajů.
Mějte všichni krásné a odpočinkové prázdniny a na
jejich konci zase ahooooooj na hřišti !!!!
Trenéři Bob a Ríša

Mladší žáci

Dorost

Velký úspěch

Červen nebyl jen ve znamení teplého počasí, ale
také mnoha tréninků, které si hráči doslova užili a také
turnajů kterých jsme se zúčastnili.

Mužstvo dorostu ve zkrácené sezoně odehrálo
3 přátelské zápasy. Postupně jsme porazili 5:3 dorosty
z Tečovic, 5:4 po parádním obratu z 1:4 muže Martinic
a na závěr, před oficialní ukončenou sezony, také Příluky 4:0. Ve všech 3 zápasech zaznamenal Daniel Štoll
hattrick. V současné době probíhá letní příprava, ve které
postupně změříme své síly s dorosty U18 Kroměříže, Slušovic, Kozlovic a v rámci soustředění s muži Rajnochovic.
Ruda Navrátil

Dne 19. 6. 2021 se v Plzni konalo mezinárodní MCR
v naturální kulturistice a fitness. Soutěže se zúčastnila
i fitness trenérka Petra Pospíšilová ze Žop. Podařilo se jí
vybojovat 2x stříbro a 1x bronz. Díky tomuto si zajistila
postup na World Cup v Itálii.

V Tlumačově 5. 6. jsme si po dlouhé době zahráli
ostré zápasy a i když se nám nedařilo tak jak jsem si přál,
některé výkony hráčů mě pozitivně překvapily.
19. 6. na velmi silně obsazeném turnaji v Olšanech u Prostějova jsme odehráli 9 zápasů kde si někteří
v úmorném vedru sáhli doslova na dno svých sil. Po tak
dlouhé pauze, co byla, se tomu ani nešlo divit.
O výsledek mi ani nešlo, byl jsem rád, že jsme si zahráli a utkání nám ukázala, na čem je potřeba zapracovat. Podporovali nás také rodiče hráčů, kteří byli s námi.
Tímto bych chtěl poděkovat vedení klubu za zařízení
dopravy autobusem.
Teď nás čekají prázdniny,ale pokračujeme dál aspoň
jedním tréninkem týdně. Ke konci měsíce najedeme už
plně na přípravu na sezónu 3. tréninky týdně a jedním
zápasem, většinou o víkendu.
Michal Truhlář,
SFK Elko Holešov, trenér U12, U13

Muži - A tým
V měsíci červnu první mužstvo SFK Elko Holešov
absolvovalo velmi kvalitní přípravu na novou sezonu
2021/2022. V sobotu 19. 6. 2021 odehráli na domácí
půdě vydařené přípravné utkání proti celku Ústí, které
s přehledem vyhrálo 4:1. Velmi pozitivní část utkaní,
předvedli domácí mladí hráči, kteří se posunuli z dorostenecké kategorie a ukázali, že mají chuť se posouvat
výkonnostně nahoru.
Následující týden A-tým absolvoval vydařené soustředění na Rusavě. Hráči celé soustředění pojali velmi
zodpovědně a na výkonu se to projevilo. Věříme, že dobrý výkon udrží do následujících dnů letní přípravy a odehrají další kvalitní utkání, protože v nové sezoně budou
měřit síly ve vyšší soutěži „ Divize-E „
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Bikemaraton Drásal: Závodníky potrápil blátivý terén
V sobotu 26. 6. se uskutečnil už 28. ročník Bikemaratonu Drásal České spořitelny. Opět si jej nenechalo ujít
více než tisícovka závodníků. „V současné nejisté době
jsme ani my netušili, jak velký bude zájem nebo do
jaké míry bude umožněno cestování, účast nás ale mile
překvapila, i když je samozřejmě nižší, než jsme bývali
zvyklí v minulých letech,“ hodnotil ředitel závodu Ondřej Fojtík.
V 5:30 se na startu na Náměstí dr. E. Beneše sešlo
99 odhodlaných závodníků, kteří si zvolili nejnáročnější
trasu zvanou Force Obr Drásal. Každoročně jde o největší
výzvu, jaké se mohou bikeři postavit - 173 km s převýšením 4905 m, to jsou čísla, která mluví sama za sebe.
Již pošesté si na této trase pro vítězství přijel letos opět
nepřekonaný Jan „Jobr“ Jobánek.

Trasa A, ve které odstartovalo 350 závodníků, pak
nejlépe sedla mistrovi Evropy Andreasovi Seewaldovi,
který ji hodnotil jako velmi zajímavou, avšak náročnou,
mimo jiné kvůli blátivým podmínkám, které potrápily
také ostatní závodníky. I ti nejlepší přiznali, že si nejednou „ustlali“. Hrozivě vypadající pád se nevyhnul také
jednomu z místních závodníků. V krizové situaci se projevila lidskost a fair play, kdy někteří ze závodníků vyměnili chuť vítězství za pomoc a záchranu svého „soupeře“.
Za to jim patří obdiv i velký dík. Loňský vítěz Jaroslav
Kulhavý letos titul neobhájil, do cíle dorazil jako druhý
a v závěsu dorazil jako třetí Marek Rauchfuss.
Letošní novinkou byl návrat závodu zpět do kategorie UCI. Na základě požadavků technické komise UCI byla
trasa A zkrácena pro kategorii žen na 85 km. Pořadatele
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dalšího. Za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích
si všichni odnesli krásné dárky v podobě slunečních brýlí, klobouků a sportovních lahví. Pořadatelé si pochvalovali dochvilnost a dobrou organizaci jednotlivých tříd,
věříme, že dobrý pocit z akce a hezké zážitky si odnesli
také všichni účastníci. Sportovní odpoledne pak patřilo
veřejnosti, bohužel ale bylo předčasně ukončeno průtrží
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Dětský sportovní den, který v Holešově pořádala
společnost Kolo pro život v souvislosti s Bikemaratonem
Drásal, si užila více než pětistovka dětí.
V pátek 25. 6. od deváté hodiny do zámecké zahrady proudily zástupy školáků z prvních stupňů holešovských základních škol. Děti si mohly vyzkoušet
adventure park, dopravní hřiště, ninja dráhu a mnoho
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Cyklohrátky si ještě před samotným Bikemaratonem
Drásal užily děti v rámci „Dětského sportovního dne“

S

překvapila vítězka této trasy Lejla Tanovic, která do cíle
dorazila nad očekávání rychle.
Součástí Bikemaratonu Drásal byly již tradičně
dětské závody a doprovodný program pro celé rodiny.
V zázemí panovala skvělá atmosféra, i když se smutnou
příchutí. Letošní bikemaraton se jel jako memoriál Jaroslava Ondrušáka, jednoho ze zakladatelů tohoto dnes již
legendárního závodu, který nás v letošním roce opustil.
Všem závodníkům patří velká gratulace a pořadatelskému týmu i všem dobrovolníkům velké poděkování. V Holešově to díky nim opět žilo, a to nejen
sportovně, ale i kulturně – celou akci totiž zakončilo
vystoupení kapely Moonshine.
Z konání závodů vznikla také reportáž holešovské
televize. Najdete ji v odkazu: www.holesotv.cz
Hana Helsnerová

olesovt

v.

mračen. Stejnou možnost vyzkoušet si všechny atrakce
ale měli zájemci také v sobotu, tedy při konání cyklistických závodů.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Bikemaraton Drásal se po letošním ročníku dostává zase
o krok dál
Ačkoliv je situace nejen v kultuře, ale i ve sportovní
oblasti stále nejistá, letošní ročník cyklistického závodu
Bikemaraton Drásal České spořitelny nás opět přesvědčil,
že lidé mají zájem, a že pořádání takových akcí má smysl.
Jak jej hodnotí pořadatelé a kam tento nejstarší a dnes už
legendární závod horských kol směřuje, jsme se zeptali ředitele závodu Ondřeje Fojtíka.
Letošní Drásal je za námi. Z pohledu návštěvníka šlo o skvělý ročník, kdy vyšlo počasí, dorazil
dostatek závodníků a nebyla nouze o zajímavé momenty. Jaký je ale pohled ze strany druhé, pořadatelské?
Také z našeho pohledu a vzhledem ke všem okolnostem byl 28. ročník výjimečný. Hned na úvod je důležité
zmínit, že nám velmi přálo počasí. Kdyby se čtvrteční vichřice stočila do Hostýnek, závod se vůbec nemusel konat. Na
startu byl olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, aktuální mistr
Evropy v maratonu Andreas Seewald, medailista z mistrovství světa Kristian Hynek a řada dalších skvělých závodníků,
díky zařazení našeho závodu do nejprestižnější UCI world
series of maraton, patříme mezi 12 závodů na světě s tímto
označením.
Kdy bylo rozhodnuto, že se letos závody pojedou, navzdory nejistotám, které s sebou nese pandemická situace?
Závod jsme na základě loňské zkušenosti připravovali
jako obvykle, věřili jsme, že koncem června už budou venkovní sportovní akce probíhat s minimálním omezením.
Jistě se to podepsalo také na účasti. I když je
nutno podotknout, že nebyla nijak znatelně nižší
než obvykle. Kolik závodníků odstartovalo?
Myslím, že spousta lidí díky dlouhodobým omezením
a řadě nejistot, které jsou se současnou situací spojené,
ztrácí motivaci na sobě individuálně pracovat a trošku
zlenivěla. O to víc je důležité tyto akce pořádat, motivovat
děti ke sportu a pravidelné pohybové aktivitě. Byla celkově
asi 70% účast, což považujeme za velký úspěch, protože
účastníků celkově ubylo. Je to způsobeno právě všeobecně
úbytkem sportujících a také velkým počtem závodů, konaných o víkendech.

to určitě naše snaha posouvat náš závod mezi významné
evropské cyklistické podniky. Drásal má od města Holešova
obrovskou podporu a díky ní je vůbec možné závod v tak
rozsáhlém měřítku uspořádat.

Jak se osvědčila letošní novinka - rozdělení trasy A pro muže a ženy?
Drásalovská 120ka je velmi náročným závodem i pro
kategorii mužů, natož pro kategorii žen. Mezinárodní cyklistická unie nám zkrácení pro ženy z tohoto důvodu doporučila, aby vítězná žena měla podobný čas jako závodník
v mužské kategorii.
Bikemaraton Drásal se řadí k nejlepším cyklistickým závodům, čím to je a jak trnitá byla cesta
mezi špičku? Na jakých atributech záleží, aby byl
závod takto ohodnocen?
Drásal je cyklistickým pojmem už 28 let, jako nejstarší
maraton v České republice těží z pověsti jednoho z nejtěžších maratonů v ČR, a díky trase Force Obr Drásal má tuto
pozici oprávněně. Kromě této extrémní trasy na 177 km
(při 5. ročníku dokonce 208 km), jsou na výběr další 4 trasy, ta hlavní a původní drásalovská na 120 km je zařazena
už několik let do kalendáře UCI. I zahraniční závodníci jsou
uchvácení její rozmanitostí, náročností a také krásnými
výhledy. Také vnímají pro pořádání závodů nezvyklé prostředí zámecké zahrady, jenž dává závodu a cílovým pocitům neopakovatelnou atmosféru. Samozřejmostí musí
být bezchybné značení, profesionální záchranný systém,
občerstvení a regulovčíci po trati. A v neposlední řadě je

Často si neuvědomujeme, jak složité je uspořádat závod tohoto typu, proto občas zaznívají také
kritické ohlasy. Například na rozsah akce nebo na
výši startovního poplatku. Je třeba si ale uvědomit
několik věcí, Drásal nabízí pro závodníky skvělý
servis, doprovodný program zdarma, bezplatné
dětské závody, edukační program pro školy a mnoho dalšího. Je to tak? Co dalšího bys zmínil?
Tím, jaké jsme si dali vysoké cíle a jaký druh zážitku
pro závodníky se snažíme připravit, navíc v jaké kvalitě,
s sebou nese poměrně vysoké náklady. Počínaje označením a zabezpečením přes 150 km tratě, několik tun potravin na bufety, poplatky zařazení do UCI kalendáře, velká
náročnost na záchranný systém. Stále více lidí vnímá, čeho
se společně s Kolem pro Život snažíme v Holešově dosáhnout a jaký přínos Drásal má. Právě díky němu je cyklistika
v Hostýnkách a na Zlínsku tak populární.
Může už tak velký Drásal ještě více růst? Jaké
jsou vize?
My věříme, že ano. Zařazení do kalendáře UCI má kromě cyklistické prestiže a snahy přilákat do Holešova více
zahraničních závodníků také dlouhodobý záměr, a tím je
uspořádání Mistrovství světa horských kol v maratonu. Letošní ročník byl pořadatelsky velmi vydařený i z pohledu
komisaře UCI, který naši případnou nominaci o pořadatelství podpoří, což je pro bilancování letošního ročníku možná tím nejdůležitějším bodem.
Na co se můžeme těšit příští rok? Známe už datum konání dalšího ročníku Drásala?
V dohledné době proběhne setkání s pořadatelským
týmem Kola pro život, jehož jsme součástí, a kromě vyhodnocení probereme i další kroky. Naší společnou snahou
bude zažádání o nominaci u UCI, abychom se mohli finančně i časově na pořadatelství mistrovství připravovat.
Snad to vyjde! Děkujeme za rozhovor.
Hana Helsnerová

O pohár starosty obce už po pětatřicáté
Od 3. do 27. června 2021 se uskutečnil v místním sportovním areálu 35. ročník tenisového turnaje O pohár starosty obce neregistrovaných hráčů. Celkem bylo odehráno 98
utkání v tradičních pěti kategoriích a na rozdíl od předešlého ročníku, kdy se kvůli dešti musela utkání odkládat, proběhlo vše dle naplánovaného časového harmonogramu.
Ve finále dvouhry mužů udolal Jiří Daněk po setech
6:3 a 7:5 Milana Rolince, který je sice tradičním účastníkem turnaje ve čtyřhře, ale dvouhru hrál premiérově. Jiří
Daněk se stal vítězem již po třetí, když navázal na roky
2017 a 2019. Milým překvapením dvouhry mužů se stal
místní šestnáctiletý mladík Daniel Minks, jenž vyhrál svoji základní skupinu nad mnohem zkušenějšími protihráči,

navíc se skóre 8:0. Daniel došel až do semifinále dvouhry
mužů, kde vypadl s pozdějším celkovým vítězem Jiřím
Daňkem. Velmi kvalitně obsazena čtyřhra mužů přinesla
divákům vyrovnané zápasy, kdy někteří favorité vypadli
již ve čtvrtfinále nebo dokonce i ve skupině. Finále čtyřhry patřilo po čtyřech letech dvojici Petr Hoffman a Jan
Novák. Nad Martinem Mrázkem a Vítězslavem Tichým
vyhráli 6:4 a 6:2 na sety.
V kategorii mladých do 17 let zvítězil mezi čtyřmi účastníky již zmiňovaný Daniel Minks. Dvouhru žen
v konkurenci pěti hráček ovládla bez ztráty jediného setu
Lenka Janečková. Ve skupině čtyřhry místních pánů se
pak stali vítězi Rostislav Kraus s Miroslavem Zicháčkem.
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Anketa „Srdce na dlani“ v TYMY
V letošním roce se konalo v Holešově již 17 „Srdce
na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY.
Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.
Mimořádná opatření ovlivnila také tuto anketu. Bohužel, na školách se tato anketa nestihla uskutečnit, proto
bylo v letošním roce možno hlasovat elektronicky.
Do tohoto elektronického hlasování se zapojili ve
velké míře žáci 2. ZŠ, studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov
a děti z kroužků SVČ TYMY.
Na 2. ZŠ nejvíce hlasů získala paní učitelka Kateřina
Zacharová a Tamara Košatová, na VPŠ a SPŠ MV Holešov
je mezi pedagogy nejoblíbenější paní učitelka Andrea
Zapletalová, pan učitel Antonín Nášel a paní vychovatelka Jitka Pospíšilíková. Za SVČ TYMY získala nejvíce bodů

vedoucí kroužku Zrníčko a trampolíny pro děti i dospělé
Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních kroužků Martin Mazánek.
V úterý 8. 6. se konala malá slavnost v čajírně TYMY,
kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní
listy a keramickou plastiku, která znázorňovala srdce na
dlani.
Slavnostního předávání se zúčastnil také starosta
města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem oceněným poblahopřál a poděkoval za jejich obětavou práci.
Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům, za jejich náročnou práci, která bez
lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.
Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

TYMY
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení.
Letní kempy pro děti v srpnu v termínech:
2. - 6. 8., 9. - 13. 8., 16. - 20. 8., 23. - 27. 8.
pro děti 1. + 2. stupně, akce je dotovaná MŠMT
v rámci výzvy Letní kempy 2021 a je zcela zdarma
včetně stravy a programu
20. 8. – 28. 8. Ozdravný pobyt s TYMY – Igrane Chorvatsko
28. 8. Loučení s prázdninami
8. 9. Olympijský běh
10. 10. Zlatý oříšek – nominace talentovaných dětí
do 14 let posílejte na www.zlatyorisek.cz/zlinsky-kraj do 10. 9. 2021
LÉTO S TYMY 2021
Pobytové tábory na hotelu Petr Bezruč v Beskydech
9. - 13. 8. Za sportem do Beskyd
9. - 13. 8. Duhový tábor
9. - 13. 8. Muzikoterapie
9. - 13. 8. Taneční léto s Olgou
9. - 13. 8. S angličtinou kolem světa
9. - 13. 8. Letní pokusohraní
9. - 13. 8. Parkour academy
9. - 13. 8. Mladý animátor
9. - 13. 8. Deskohráči
Příměstské tábory: na vybrané tábory možnost čerpání dotace 500,- Kč:
2. – 6. 8. Tymydance aneb tábor plný tance
2. – 6. 8. Čarování s přírodou
9. – 13. 8. Prázdniny na koni
9. – 13. 8. Super prázdniny v klubovně II
16. – 20. 8. Sporťák II.
16. – 20. 8. Trpasličí léto
16. – 20. 8. S angličtinou kolem světa
23. – 27. 8. Veselé malování
Na příští školní rok 2021/2022 je připravena pestrá
nabídka kroužků pro děti i dospělé. Zájemci se již
nyní můžete informovat v kanceláři SVČ – TYMY
a také se přihlásit!!!
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled,
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po prázdninách budou vystaveny a nejlepší oceněny.
LETNÍ SOUTĚŽ – SVČ TYMY– BÁJEČNÉ LÉTO
VYFOŤ SE S NAŠÍM TRIČKEM JAK SI UŽÍVÁŠ PRÁZDNINY!!!
Soutěžit můžete ve 2 kategoriích.
1. Vyfoťte se v TYMY tričku na dovolené
2. Zašlete jakoukoliv fotku z léta
Ať už na dovolené, festivalu, nebo třeba na prázdninách u babičky!!!
Na nejlepší čekají zajímavé ceny !!!
Fotky zasílejte na: souteztymycentrum@seznam.cz
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím
kroužků, rodičům a sponzorům za spolupráci v letošním školním roce a přejeme všem krásné prázdniny
plné zážitků.
Pracovníci SVČ – TYMY
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Pozdrav z Podhradní Lhoty
SVČ Tymy zahájilo táborovou sezonu
Po dlouhé době, kdy děti znaly jen počítač a distanční výuku, se mohly vypravit na společnou akci, kde
nejde jen o to mít znalosti, ale kde je potřeba se znovu
naučit táhnout za jeden provaz, být týmovým hráčem
a opustit komfortní zónu s mobilem v ruce. Jsou to právě
tábory, kde se v dětech projeví týmový duch a touha zažít nová dobrodružství.
Návštěvou v Podhradní Lhotě, kde probíhá první
turnus indiánského léta, jsme se vymanili ze světa elektroniky a dostali jsme se mezi partu skvělých dospívajících lidí, kteří se pod vedením svých náčelníků učí lásce
k přírodě, novým vědomostem a utužování kolektivu.
SVČ Tymy pořádá celou řadu akcí pro děti a věnuje
jim mimo jiné také celé léto. „Děti jsou ve svém jádru
stále stejné, setkáváme se s lačností po nových zážitcích, které se jim snažíme zprostředkovat,“ říká hlavní
náčelnice, která se organizací táborů pro děti zabývá už
neuvěřitelné čtyři desítky let. „Samozřejmě jsou znatelné pozůstatky z covidové doby, projevuje se jistý individualismus, kdy byly děti nuceny takzvaně „kopat samy
za sebe“, toto bude vyžadovat dlouhodobější obnovu.
V dětech se také snažíme probudit to, co je nám vlastní,
souznění s přírodou a umění se o sebe postarat,“ dodává
Jarka Vaclachová.
Děti se učí například uzlování, morseovku, jsou
zasvěcovány do tajů táboření, používají neobvyklý
systém sociálních sítí, kdy si vzkazy píšou ručně a vkládají do obálek, a prošly si také besedou s opravdovým
Indiánem. Každodenním chlebem jsou také „bojovky“
a táborové pokřiky. Zkrátka vše, co ke každému táboru
neodmyslitelně patří.

Přejeme všem dětem, aby si léto užily podle svých
představ, aby získaly mnoho nových zkušeností a aby si
z každého jediného dne odnesly nové a nezapomenutelné zážitky.
Hana Helsnerová

Pracovníci TYMY děkují

Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím kroužků, rodičům a sponzorům za spolupráci v letošním
školním roce a přejeme všem krásné prázdniny plné zážitků.
Pracovníci SVČ – TYM
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Prázdniny v Sokole Hole
a sportovní činnost do k
V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejnost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební
hodina pro zájemce na začátku září.
Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme nemusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně ta
cukrá
lovin
cezna
zářijo
bětic
dobro
ženy
lík ob
od XV
podě
všest
v přír

Přátelské setkání bývalý
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí restaurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlavně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu
Františku Staňkovi.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

Tel.: 603 447 040

Hledám rodinný
dům, může být
i k rekonstrukci.
Zahrada pokud
bude je výhodou. Děkuji za
nabídky. Tel.:
737 436 102.
Prosím nabídněte ke koupit byt.
Hledám nejlépe
2+1 nebo 3+1.
Děkuji.
Tel.:
737 671 881.

o

T

n
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ešov končí a nastává pravidelná cvičební
Přípravy na zadání zm
KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
konce roku
města Holešova finišu
příjme pracovníka na pozici

ai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do
Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku
Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých diskuárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po- župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG
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Operátor v expedici
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Slavoj
Všetuly
mzda až 26 000
Kč

Náplň práce: kompletace a příprava trvanlivých výrobků
k expedici, etiketování a balení výrobků, vychystávání zboží
dle objednávek zákazníků, obsluha stroje a jeho následná údržba.
Nutná manuální zručnost a práce s pc aj…
Směny: nepřetržitý 12ti hodinový provoz
14 dní denní (od 5,45-17,45 h) x 14 dní noční (od 17,45-5,45h)
1. týden krátký = pracujete Čt a Pá
2. týden dlouhý = pracujete Po, Út, St, So, Ne
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Kde vidím
největší problémy
a kde tedy očeZašlete Váš životopis na e-mail: bradova@kmotr.cz nebo na KMOTR - Masna Kroměříž
2286/22,
Kroměříž
kávám
diskuze?
nebo na tel. 573 500 618, kontaktní osoba: paní Bradová, www.kmotr.cz

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vyhovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě,
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset

Oznámení o vyhlášení v

Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný
za technický stav, technický servis a údržbu
přijme do hlavního pracovního poměru:
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tel.: 603 447 040
(ranní i noční směna)
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické zaměření (min. střední odborné s výučním listem),
• vedoucí lahůdek pro noční směnu
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
(praxe v oboru nutností)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
Hledám byt 3+1
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
nebo 2+1, může být
• dělnice do výrobny teplé kuchyně
• výborný fyzický a zdravotní stav,
i k rekonstrukci.
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povinTel.: 736 717 611.
(balení hotových jídel – ranní směna)
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172.
ností,
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné
•
spolehlivost, pečlivost,
samostatnost,
občanská
a morálpříspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme.
Za věcnou
správnost článků
odpovíRodina hledá dům,
ní
bezúhonnost,
odolnost
vůči
stresu.
Bližší informace
na tel.:Holešova
605 272 638, dají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01
regionální
měsíčník města
může být
Holešov. Redakční uzávěrka vždy Výhodou:
5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo
pí
Sekaninová
• praxeKontakt:
na obdobné
pozici,
i k rekonstrukci.
Vychází 20. července 2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.
nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce.
Bc. Hana
Helsnerová, tel.: 774 359 921,
•
zkouška
dle
vyhlášky
Tel.: 739 129
737.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost
pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).
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PRO PRODEJNU HOLEŠOV HLEDÁME
ZÁSTUPCE MANAŽERA PRODEJNY (M/Ž)

MZDA PO 3. ROCE
Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

44 000 Kč

46 000 Kč

48 000 Kč

5 týdnů dovolené
garantovaný růst mzdy
smlouva na dobu neurčitou
MultiSport karta
stravenky v hodnotě 100 Kč
Přihlaste se na

kariera.lidl.cz

NACKVAKNĚTE SI
LÉTO

ZPRAVODAJSTVÍ

KULTURA · SPORT

HOLEŠOV TV
Holešov OC Irisovka (u Penny)

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU
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.

sledujte na:

www.holesovtv.cz

U nás můžete uplatnit výhody na brýle z fondu FKSP
Přijímáme benefitní karty a poukázky
Nově máme v nabídce dětské okluzory ORTOPAD
Brýlová skla s filtrem proti modrému světlu z digitálních zařízení

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.

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

