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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Průběžné informace o městských investicích
Zahajujeme turistickou sezónu

Masopust po dvou letech měl nebývalou atmosféru
směl chybět medvěd, medvědář, oblíbení byli také policisté,
pekaři, kovbojové, hasiči, indiáni, smrtky nebo lékaři. Ocenit
je ale potřeba také využití aktuálních témat, proto nebyla
nouze o „desinfekční proticovidové jednotky“ nebo v poslední době tak oblíbené„devadesátky“. Ani filmové náměty
nezůstaly pozadu, pan Lorenc cinkal s lahváči, Otík s panem
Pávkem předvedli svůj poskok a Bohuš hledal svoji Irenku.
V Žeranovicích opět dodrželi zvyk, že se jedním tématem
budou řídit po celý rok, a tak se dětský karneval, masopust
i dětský tábor ponese v duchu džungle. Všem skvělým
nápadům a úžasným maskám patří obrovská poklona.

Celý den pak symbolizoval i návrat zábavy a společenských akcí do našich životů.
Více fotografií na www.holesov.cz.
Hana Helsnerová

Tučapy

Žeranovice

Přílepy

Všetuly

Količín

Dobrotice			

2 | holešovsko

DUJTE NA

w.h

cz

LE

w

w

Horní Lapač

S

Oblíbené tradici, která se v loňském roce nemohla
uskutečnit, byl ten minulý „ztracený“ rok letos náležitě
vynahrazen. V obcích Mikroregionu Holešovsko panovalo veselí a skvělá nálada. Občané a hlavně pořadatelé se totiž už nemohli dočkat, až se v různých maskách
a za doprovodu veselé muziky vydají do ulic a přinesou
radost těm, kteří otevřou. A nutno říci, že lidé otevírali,
velmi ochotně a s úsměvem. Voněly koblihy a slivovice
tekla proudem. Zkrátka tak, jak to má být.
Letošní masopust přinášel, co se masek týká, široké
plejády tradičních i neobvyklých masek. V průvodech ne-
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foto na titulní straně: Rymice

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Jaro dvojkového roku není pozitivní a nezáleží na nás...
Vážení Holešováci a čtenáři,
úvodník z února jsem uvedl tím, že záleží na nás,
jaké budeme mít jaro a jak se popereme s post covidovým
obdobím a syndromem. Ale 24. únor jednoznačně změnil
současnou dobu, situaci v Evropě, v naší zemi a samozřejmě zcela ve východní Evropě a na Ukrajině. Někteří
z nás si pamatují srpen 1968 a okupaci vojsky Varšavské
smlouvy. Ty se k nám valily ze tří stran a obrana nebyla
asi možná. Na Ukrajině je situace zcela odlišná a Ukrajinci
jsou vlastenecký národ, (někdo říká nacionalisti) který se
umí bránit a je k tomu odhodlaný.
S tím souvisí i utečenecká vlna tvořená především ženami a dětmi nebo staršími lidmi. Naším úkolem je nyní
se o uprchlíky postarat, a to důstojně. Čeká nás tedy po
více jak dvou covidových letech uzavírek a chaosu další
zkouška, která bude ale jednoznačně těžší. Dvojkový rok
nás skutečně prověří, zdali jsme schopni vcítit se, chápat
různorodost, vnímat protiklady, omezit xenofobii i vlastní
pohodlí či „sobeckost“.
„Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe,
potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak
zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe,
a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.“ - Karl
Kraus - a „Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu,
chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“ - Arabské
přísloví.
POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Všichni spoluobčané, kteří pomáhají lidem v nouzi,
si zaslouží velké poděkování. Je ale třeba si uvědomit
některé skutečnosti. Nejdůležitější oblastí, jak pomoci,
je zajistit ubytování. Ale bude se jednat o dlouhodobější
závazek. Nedá se totiž předpokládat, že se ukrajinské
rodiny budou moci vrátit do svých domovů v dohledné
době. Do rozbombardovaných měst možná až v horizontu několika roků a otázkou také je, zdali budou mít
možnost vrátit se vůbec k nějakým svým blízkým.
Město eviduje několik nabídek na ubytování od
našich spoluobčanů a využije k tomuto účelu některé
vhodné prostory, a to i v ulici Bořenovská. A již nyní
děkujeme za ubytovávání uprchlíků některými našimi
spoluobčany a prosíme o další nabídky – budou skutečně potřeba.
Každý uprchlík musí projít tzv. Asistenčním centrem, které je umístěno v Nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Pokud tito lidé budou ubytováváni v Holešově, město
bude splnění této povinnosti vyžadovat. Tam si projdou
registrací Cizinecké policie, lékařskou prohlídkou, získají kartičku pojištěnce, aby mohli navštěvovat lékaře,
měli by být směřováni na Úřad práce, aby získali dávky
potřebné u nás pro přežití atd. Podrobnější informace
naleznete na www stránkách města, Zlínského kraje,
Min. vnitra ČR atd.
Potřebná je materiální pomoc, tedy trvanlivé potraviny, potřeby pro hygienu, teplé oblečení a termo

prádlo pro muže tam a vybavení pro přežití venku, ale
i oblečení pro děti, ženy apod. Ale nyní i vybavení do
domácností nebo nedejbůh do záchytných středisek povlečení, přikrývky, ručníky, hračky pro děti atd. Jen
poprosím, zvažte, zdali váš dar je použitelný a vhodný,
protože je předáváme lidem s určitou důstojností.
Materiální pomoc v Holešově organizují dobrovolnice Charity v areálu Zahrádkářů a bude částečně
směřována do Potravinové banky v Otrokovicích a také
ponechána pro uprchlíky, kteří jsou už nyní umístěni ve
městě a především pro ty, kteří do regionu ještě a určitě
doputují.
Finanční pomoc je také velmi důležitá a nejen
humanitární organizace mají zřízena svá konta. To má
schváleno i město Holešov a pomoc z tohoto účtu bude
směřována do přesně určených oblastí nebo koordinována např. s krajským úřadem - Zlínský kraj úzce spolupracuje s Lvovskou oblastí. Také řada našich spoluobčanů nebo spolupracovníků mají kontakty na Ukrajině
a bylo by vhodné naši pomoc směřovat přímo k těm
nejpotřebnějším.
Při této příležitosti je nutné také poděkovat všem,
kteří se vydali na ukrajinské hranice s pomocí nebo
přímo vezli podporu na dohodnutá místa. Jedná se již
o řadu soukromých osob, zástupců firem a dobrovolníků, ale také např. hasiče z Tučap a Holešova. Poděkování
je skutečně na místě, protože situace je na hranicích
chaotická, složitá a nebezpečná.
Velmi důležitá bude také pomoc města a škol
a volnočasových aktivit dětem z Ukrajiny, které k nám
přicházejí. Po dohodě se školami budou děti přijímány podle potřeby a nebude se u nás vytvářet speciální
„ukrajinská“ třída. Volnočasové aktivity budou koordinovány se Střediskem volného času a dalšími aktivisty
a město ve spolupráci s Úřadem práce přijme v rámci
programu VPP rodilou Ukrajinku jako koordinátora
mezi městem a uprchlíky. Bude třeba také hledat pro
ně pracovní uplatnění, kromě tedy vyřizování pomoci
z fondů státu. „Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které
zvládne i ten nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát bitvu, která už skončila.“ - Napoleon
Bonaparte.
INVESTICE A DĚNÍ VE MĚSTĚ
O investicích píšeme na dalších stranách Holešovska. Dá se říci, že plánované práce probíhají podle předběžných harmonogramů. Jedná se o Sport centrum,
Centrum pro seniory, dokončení parkoviště v ulici Grohova (směrem k Očadlíkově ulici) a mělo by dojít k oživení prací po úpravě sítí v Třešňových sadech, zahájeno
bude vybudování parkoviště v ul. Tovární naproti Sport
centra i s komunikací k sídlišti U Letiště.
Byla zahájena první etapa rekonstrukce ulice Plačkov. Jedná se o položení elektrického vedení do země,
byla již vyfrézována komunikace a nyní bude budováno

její podloží. Ta bude zachována v současném umístění,
ale její podloží si vyžádá náročnější úpravu. Součástí
této etapy je i vybudování chodníku u komunikace po
levé straně (směrem od města) a také oprava veřejného osvětlení. Kvůli této rekonstrukci dochází k omezení
dopravy pro veřejnost, ale pro místní bude co nejvíce
umožněna.
Novinkou v dopravě je vytvoření jednosměrky
v ulici Pivovarská. Jedná se o opatření, které by mělo
snížit dopravní zatížení lokality a umožnit více míst pro
parkování v ulici. Jde do jisté míry o zkušební provoz,
ale zdá se, že se zatím osvědčil. Další řešení dopravní
situace v této a ulici Bezručova si vyžádá další opatření
a především investici.
SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Popeleční středou jsme zahájili čtyřicetidenní
období půstu před Velikonocemi, ale o víkendu před
ní, tedy posledním únorovém (v Žopech až 5. března), proběhlo v Holešově, Všetulích, místních částech
a takřka všech obcích masopustní veselí s průvody
masek. Po loňském covidovém lockdownu jsme tímto
jarním děním vstoupili do společenské sezony. Doufejme, že si budeme moci návrat možnosti setkávat se,
alespoň trošku užít. Mysleme při této příležitosti i na
ty potřebné.
První březnovou sobotu proběhla tradiční Rohálovská desítka i s mnoha účastníky z Holešova a zahájila venkovní sportovní dění. Holešovští fotbalisté
vstupují do jarní sezony o víkendu 26. a 27. března –
v neděli SFK B doma ve Všetulích. Čeká nás také několik
kulturních pořadů MKS, 22. března zajímavá přednáška k výročí města - proč opět oslavíme 700 let města a také 26. března koncert Hol. komorního orchestru
(Večer sólistů).
A opět připomínám, že každou středu od 15 do 17
hodin se můžeme setkat v neohlášených schůzkách na
městském úřadu.
Vážení přátelé, přeji vám nadějné a prosluněné dny
příchodu jara, mnoho pokoje a také pochopení, nadhled
a dobrou vůli i odvahu. A mysleme s rozumem také na
současné nelehké dění u nás - snad tuto zkoušku zvládneme i s nástupem další drahoty. Uvědomme si, že: „Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda
lvů, kterou vede beran.“ - Napoleon Bonaparte; nebo že:
„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale
ve čtvrté to budou klacky a kameny.“ - Albert Einstein;
a také: „Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír
s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem
a mír člověka se sebou samým.“ - Jan Hus; a trochu optimisticky: „Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem zjistíte, že ty těžké roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími.“
- Sigmund Freud.
Rudolf Seifert
starosta
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Městské investice pokračují

Čisté město vítá jaro

V Holešově probíhá současně několik investičních
akcí. Tou nejrozsáhlejší je bezesporu oprava sport centra s krytým bazénem. Práce jsou přibližně v polovině
a stále platí, že by bazén mohl od září sloužit veřejnosti. Z velké části jsou hotovy práce na vzduchotechnice,
rozvodech elektřiny a dalšího technického zázemí. Nově
vybudována musela nakonec být celá bazénová vana.
Rozměry bazénu zůstávají stejné, tedy 12,5 m na 25 m.
Zábavní vodní prvky v podobě trysek a tobogánu budou
situovány do pravé části bazénu. Vybudována bude také
veřejná vířivka, která nebude součástí bazénové vany.
Změny pak nastaly v místě recepce, která bude rozšířena, nové budou šatny i saunová část sport centra. V prvním patře pak bude vybudován zrcadlový cvičební sál.
Vstupní vestibul bude zmodernizován, čemuž přispěje
mimo jiné prosklená zeď do místní restaurace.
Dále probíhají rekonstrukce ulic. Téměř dokončena
je ulice Grohova, kde už chybí pouze dobudování dvou
zpomalovacích retardérů, osetí trávy a doplnění dopravního značení. Rozběhla se rekonstrukce ulice Plačkov.

Město Holešov se již čtvrtým rokem pod heslem „čisté město vítá jaro“ snaží, aby jeho nástup v našem městě
doprovázela uklizená prostranství a čisté ulice. Do této
myšlenky se snažíme zapojit také veřejnost, která obvykle
s nadšením přikládá ruce k dílu. Cílem akce je nejen ušetřit finanční prostředky za úklid města, ale hlavně probudit
ve společnosti zájem o prostředí, ve kterém žijeme. „Spolky tak mohou městu symbolicky poděkovat za finanční
podporu, která je jim v hojné míře na podporu jejich činnosti městem v rámci Akce milion věnována,“ doplňuje
iniciátor akce a místostarosta města Pavel Karhan.
Dobrovolníci, kteří se do úklidu zapojí, si mohou zažádat o zapůjčení pracovního nářadí. O koordinaci prací se
bude starat odbor správy nemovitostí v čele s místostarostou města, který má na starosti úklid a údržbu veřejných prostranství. Letošní úklidová akce bude probíhat
v týdnu od soboty 26. března a vyvrcholí v sobotu 2. dubna, kdy bude probíhat celostátní akce Ukliďme Česko, ke
které se taktéž každoročně připojujeme.
Předem děkujeme všem, kteří se do úklidu města
zapojí.
Hana Helsnerová

Ta byla zahájena na základě spuštění zásahů společnosti
EG.D. Došlo k odfrézování povrchu, následovat budou
práce na podloží, přesun levostranného chodníku dál
od domů, oprava veřejného osvětlení a další nezbytné
úpravy. Hotovo by mělo být v srpnu letošního roku.
Do srpna by mělo být hotové také nové parkoviště
ve Švehlových sadech, které má primárně sloužit jako
záchytné parkoviště pro návštěvníky městského hřbitova a mateřské školy. Již v dubnu by pak měly být zahájeny práce na budování parkoviště v ulici Tovární, kterým
předcházela výstavba kanalizace s trubní retencí.
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Pomoc Ukrajině

Vážená redakce, začínám názvem knihy „Vojna
a mír“ to je přesný termín, jak moje generace vnímá
válku přes prarodiče a rodiče. Moji rodiče válku prožívali
jako dospívající lidé a bohužel každý z nich v padesátých letech prodělal náročné léčení a jen díky vynálezu
penicilinu přežili, ale bohužel ne každý měl to štěstí,
čímž chci říci, že oběti válek nejsou jen lidé, kteří jsou
mrtví a zabiti v průběhu bojů, ale následky této krvavé lázně si lidé nesou ještě dlouhé roky po válce. Po II.
světové válce bylo poměrně jednoduché rozdělit svět na
západ a východ, ale dnes v době globálního propojení
ve všech sférách života je velmi těžké udělat radikální
a velmi bolestný řez vůči agresoru. Moje generace
slavila 30, 40, 50, 60, 70 let od konce II. světové války
a myslím, že mluvím za všechny, že rok 2025 měl být
opět oslavou míru v Evropě. Opět použiju druhou část
názvu knihy a to je mír, který je opravdu to nejcennější,
co máme, protože ovlivňuje celý náš život a použiju ještě jeden název alba skupiny KARAT – MODRÁ PLANETA
a proto je nutné udělat vše pro navrácení míru do Evropy. Přeju všem pevné zdraví, rozvahu a klidný a spokojený život v míru.
Bohumil Kněz
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Dále je poptáváno vybavení domácností pro uprchlíky z Ukrajiny (postele, stoly, židle, lednice, příbory, talíře, povlečení, ručníky apod…). S Vaší nabídkou, prosím,
kontaktujte sociální pracovnice Městského úřadu Holešov: R. Solařovou, tel. čísle 603 291 534

Zřízena byla nová sekce na webu města Holešova,
kde je možné nalézt odpovědi na aktuálně často kladené
otázky. www.holesov.cz/ukrajina
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Hana Helsnerová

S

V Domě zahrádkářů byla zahájena materiální
a potravinová sbírka. Sbírku organizuje město Holešov
ve spolupráci s Charitou Holešov a Českým svazem zahrádkářů Holešov. Je možné nosit trvanlivé potraviny,
hygienické potřeby, powerbanky i krmivo pro opuštěná
zvířata.

w

Pokud chcete nějakým způsobem pomoci Ukrajině,
momentálně je nejrozumnějším krokem darovat finance. Město Holešov zřídilo speciální účet. Možné je ale
přispět také hotovostí, a sice do pokladničky umístěné
ve vestibulu Městského úřadu Holešov. Výtěžek sbírky
bude v koordinaci se Zlínským krajem předán přímo do
konkrétních míst na Ukrajině, se kterými je ZK v kontaktu. Další důležitou pomocí je nabídnutí možnosti
ubytování pro občany Ukrajiny. Kontaktní osobou za
město Holešov je Ing. Marie Krajcarová, tel. 724 190
786. Případně lze kontaktovat i vedení města – starostu
či místostarosty.
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Zelená střecha na obřadní síni
Střecha budovy obřadní síně na městském hřbitově je
plochá a 30 let stará. Nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Do budovy zatéká a město ze svého rozpočtu na opravu
nemá. Proto jsme hledali možnosti financování z jiných
zdrojů. Jako nejvhodnější se ukázal dotační program na
„zelené střechy“, na který je možné získat 85% dotaci.
S tímto záměrem jsme seznámili zastupitele a požádali je
o souhlas zahájit přípravné práce na této investici.
Zastupitelé na svém únorovém jednání s naším návrhem souhlasili. Můžeme tedy objednat projektovou
dokumentaci za 200 000,- Kč (bez DPH) a podat žádost
o dotaci. Pokud se vše podaří, bude mít město nejen
opravenou střechu na obřadní síni, ale obřadní síň získá
prvenství, protože se bude jednat o první realizovanou zelenou střechou na městském objektu. Střechou to samozřejmě nekončí, ale naopak začíná. Budova dokončená na
konci minulého století má spoustu vad, které bude nutné
v dalším volebním období vyřešit a to včetně vlastnických
vztahů kolem jejího blízkého okolí.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

www.holesov.cz
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Provoz venkovního kluziště na Orelském hřišti byl ukončen 6. března
Úspěšná sezona venkovního zimního kluziště,
které je již druhým rokem umístěno na Orelském hřišti, byla ukončena v neděli 6. března. Na závěr sezony
se uskutečnilo slavné hokejové klání obsluhy kluziště
proti ostatním pracovníkům Technických služeb pod
vedením nestora tohoto zimního sportu v Holešově
Stanislava Štěpána. Bohužel, obsluha kluziště byla přes
své, během zimních měsíců získané bohaté zkušenosti
s terénem kluziště, na hlavu poražena. Hlavní byla ale
dobrá nálada, která panovala po celou dobu provozu. Na
závěr poděkoval jednatel technických služeb Libor Liška
obsluze včetně pokladních za velmi dobrou a obětavou
práci, překonávající všechny nástrahy zimního počasí.
I přes počáteční obtíže zvládli pracovníci obsluhy kluziště vše s přehledem a dobrou náladou, která se odrazila
na spokojených zákaznících, kteří po dlouhé době volně
a hojně ledovou plochu navštěvovali. V této sezoně to
bylo skoro 6 500 bruslařů. Kromě běžných návštěv sportovní kolektivy v určených hodinách bezezbytku využívaly možnost pronájmu kluziště k hokejovým tréninkům
a zápasům. Velký zájem a nadšení vzbudil také projekt
pana místostarosty Pavla Karhana – Školička bruslení,
která pod vedením zlínských ligových trenérů budovala
masovou základnu pro nejmenší sportovce a vytrhla je
tak od obrazovek tabletů a telefonů Velký dík patří také

panu starostovi Rudolfu Seifertovi a městu Holešovu.
Kluziště se během zimních měsíců stalo jednou z volnočasových priorit a díky tomu byly ceny vstupného zachovány dlouhodobě tak, aby byly přístupné naprosto všem
občanům Holešova a dalekého okolí. Provoz kluziště byl
zaměřen hlavně na školky, školy, seniory.
Vážení návštěvníci - bruslaři, děkujeme za Vaši
návštěvu a příští rok se doufám sejdeme ve stejném,

hojném počtu jako letos. Budeme se spolu se starostkou
Orla Lenkou Karhanovou snažit vylepšovat podmínky na
Orelském hřišti a posouvat úroveň našich služeb nahoru.
Děkujeme paní starostce jednoty OREL a spolku OREL za
skvělou možnost využití tohoto krásného sportovního
stánku.
Sportu zdar
Libor Liška, jednatel Technických služeb Holešov

Reakce na změnu dopravního značení v ulici Další projekt obnovy
krajinné zeleně
Pivovarská
Dne 22. února 2022 došlo na základě doporučení vypracujeme návrh „dvorního traktu“, tak aby zde byla realizován
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jednoznačně stanovena parkovací místa.
Z diskuzí s občany zaznívají názory na zrušení zeleně, dětského pískoviště, ale i názory opačné, že dětské
prvky by zde měly být zachovány. Osobně jsem určitě
pro kompromisní řešení. Zelená část dvora by měla být
určitě v nějaké formě zachována.
Co se týká rohu ulic Bezručova a Pivovarská jako
i ulice Bezručova, snažíme se jednat se Zlínským krajem
o možnosti vybudovat i zde nová parkovací místa.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

w

generelu dopravy ke zjednosměrnění ulice Pivovarská.
Tomuto kroku předcházely dlouhé diskuze. Podle reakcí
občanů, kteří se mnou komunikují, šlo o správný krok,
který splnil základní cíle. Došlo ke zklidnění a zpřehlednění ulice, která je enormně zatížena zaparkovanými
auty. Kromě husté zástavby k tomu přispívá provoz zde
sídlících úřadů (finanční úřad) a škol (v blízkosti umístěný internát policejní školy, ZUŠ Holešov). Zvýšila se
i bezpečnost při vyjíždění z areálu pivovaru.
Dalším nutným krokem k vyřešení celého území je
úprava parkovacích míst a zvýšení jejího počtu v kombinaci s lepší organizací parkování. V současné době
pracujeme na myšlence zavedení rezidentního parkování, abychom umožnili zejména ve večerních a nočních
hodinách parkování pouze obyvatelům území. Dále

olesovt

v.

3. března 2022 byla dokončena realizace dalšího
dotačního projektu s nulovou spoluúčastí města. Podél cest na katastru Dobrotic a Žop byla založena nová
stromořadí s keřovými segmenty. Šlo o 60 stromů a 250
keřů. Tato úprava v zemědělsky intenzivně obdělávané
krajině podpoří její přirozené funkce. Celou akci na výbornou projekčně i dodavatelsky zajistila osvědčená
firma „Paměť krajiny“, se kterou jsme v loňském roce realizovali akci „Krajinné prvky Tučapy“. Poděkování patří
rovněž pracovníkům hospodářského útvaru a odboru investic města za papírovou přípravu a realizaci celé akce.
Naše iniciativa v ochraně krajiny tímto nekončí – již nyní
pracujeme na nových lokalitách.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města Holešova

Stromy u polních cest jsou pro některé zemědělce problémem
Polní cesta (cyklostezka) z Količína do kolonky je
příkladem, kdy zemědělci chtějí obdělávat co nejvíce
půdy, bez ohledu na vlastnické vztahy. Polní cesta byla
vyasfaltována městem v roce 2006 nákladem 1,5 mil.
Kč. Následně pak město vysadilo stromy podél cesty.
Jak stromy rostly, stále více „zavazely“ zemědělcům. Ti
přiorávali kořenový systém a olamovali větve. Pravčická a.s., která zde hospodaří, nás vyzvala k jejich ořezání, přesto, že tak již 3 roky pravidelně děláme. Proto

jsme pozemek geometricky zaměřili a zjistili, že nám
neoprávněně obdělávají v některých místech až 4,5 m
pozemku. Máslo na hlavě mají bohužel i mí předchůdci.
Jednak, že se cesta vyasfaltovala zřejmě na původně vyježděném pozemku bez geometrického zaměření a tedy
v naší parcele „kličkuje“. Druhým problémem bylo, že
odpovědný člověk za zeleň nasadil švestkovou alej hned
vedle asfaltu a nyní, co se rozrostla, jsou větve překážkou
projíždějícím traktorům.

Je to obrovská škoda, protože zde mohla být 8 m široká pohodlná cesta s krásnými stromy. Zemědělce jsme
vyzvali k jednání, a věřím, že se dohodneme na řešení,
které by bylo prospěšné všem stranám, tedy i našim
stromům a cestě.
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova
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Malé shrnutí roku 2021 v Holešově II. – společenský život
Rok 2021 s covidovou zavírkou většiny aktivit
proběhl v oblasti investic celkem pozitivně a můžeme
konstatovat, že i ve společenské oblasti jsme se snažili –
město, další organizace a jednotlivci – uspořádat co nejvíce setkání. Hlavním smyslem bylo co nejvíce se otevřít
a spojit se v době „lockdownové garážové kultury“, realizovat alespoň venkovní aktivity a především dostat nejen
mladé lidi od počítačů a telefonů při zavřených školách.
I přes tuto snahu patří rok 2021 v oblasti kultury, společenských aktivit a sportu trochu ke ztraceným, i když se
v řadě oblastí zapíše do naší historie.
V lednovém Holešovsku jsme si připomněli větší investice, které přispěly ke zkvalitnění infrastruktury města a regionu, Jednu jsem zapomněl uvést, a to z oblasti
životního prostředí - likvidaci ekologické zátěže v areálu
Mopasu. Nový majitel ve spolupráci s orgány Ministerstva životního prostředí dokázal odvést kontaminovanou
zeminu z hal a areálu dřívější opravárenské společnosti.
Díky této likvidaci v hodnotě víc než tří desítek milionů
korun přestává být toto území rizikové pro čistotu spodních vod v oblasti jímajícího území pitné vody. Majitel
nyní připravuje využití areálu a předpokládá se, že se
v jeho prostorách začnou vyvíjet aktivity společnosti zabývající se lehkou výrobou.
Loňský rok zahájilo tvrdé uzavření všech společenských aktivit, proto neproběhl tradiční novoroční ohňostroj, podobně byla zrušena plesová sezona zámku,
koncerty i divadelní představení zimního kulturního dění.
Pracovníci Charity a města s některými dobrovolníky
z oblasti místních provozoven dokázali uspořádat Tříkrálovou sbírku, kdy byly „pokladničky“ umístěny v obchodech (které mohly být otevřeny). Organizátory překvapil
zájem o sbírku i výše výtěžku. Ten pak byl směřován k zajištění potřebných občanů. Všichni organizátoři a dárci si
zaslouží poděkování.
To poděkování patří i Holešovské televizi, která
v předjarním lockdownu natočila několik koncertů místních hudebních uskupení. Tyto koncerty jsou umístěny
na www stránkách města a v tu dobu přenášely místní
kulturu lidem.
Školy a kluziště - V prvních měsících roku 2021 bylo
školní vyučování realizováno tzv. distanční výukou přes
počítačové připojení. Důvodem byla obava Vlády z pobytu dětí a studentů v kolektivech. Samozřejmě, že tento
způsob výuky měl mnoho negativ ve vztahu ke kontak-
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tům mezi spolužáky i k samotnému předávání informací
a učiva.
V prvních měsících roku město a Technické služby
nechaly v provozu kluziště na Orelském hřišti, ale ten
musel být omezen podle platných nařízení především
v počtu návštěvníků (max. dva na určitou plochu).
Podobně byly uzavřeny další sportoviště a tělocvičny.
K postupnému uvolňování přísných opatření docházelo
od května a přes léto. Děti a studenti ale víc jak půl roku
(s letními prázdninami) trávili doma.
V lednu se covidová nákaza velmi citelně vryla i do ne
mála rodin. A to nejen vážným průběhem nemoci některých
osob, ale také úmrtími. I v našem městě jsme se rozloučili
s několika významnými osobnostmi. Protože nebylo možné
uspořádat pohřby či mše sv., Holešováci se několikrát sešli
v lednových víkendech u morového sloupu, aby si je alespoň
tímto způsoben připomněli. Morový - Mariánský - sloup na
náměstí byl postaven počátkem 18. století jako připomínka
epidemií, které zasáhly Holešovsko v 17. století.
Po postupném uvolňování bylo možné některá setkání organizovat, a tak město zahájilo pořádání svatebních obřadů a od května jsme již také mohli přivítat nové
občánky v sale terreně i místních částech.
V roce výrazně zasaženém covidovou epidemií
a vládními opatřeními se v Holešově toho celkem dost
událo, malý výběr:
* 28. 12. 2020 Svatoštěpánské vyhrávání Hol. muziky v Holešově a MČ, podobně jako 13. 02. - masopust
* Do 25. 02. výstava za sklem Obchodní a nábyt. školy
BpH - arkády * Do 28.02. Rohálovská desítka „distančně“
* 28. 02 výstava za sklem - krajky * 16. 04. výstava za
sklem - květiny * 27. 03. Ukliďme Česko * 27. 03. Hodina
Země – zámek * 01. 04. velikonočně vyzdobené náměstí
(TyMy) * 15. 04. videokonference s partnerskými městy
Tur. Teplice a Skawina * 01. 05. prvomájová vystoupení
(Hol. muzika a Texas) * 30. 04. a 01. 05. stavění májek
(Holešov a Všetuly - kácení 29. a 30. 05.) * 06. 05 a 07.
05. připomínka osvobození – Všetuly, Holešov, Količín *
13. 05. návštěva komise k soutěži Historické město ČR
(Holešov získal ocenění časopisu Moderní obec za opravu
náměstí sv. Anny a Památník smíření) * 15. 05. pouť na
sv. Hostýn k sv. J. Sarkanderovi (Orel) * 20. 05. a 07. 06.
jednání s MŠ a ZŠ - obsazenost škol a přípravná třída 3.
ZŠ * 22. 05. koncert Musiky Hol. k sv. J. Sarkanderovi (TV
NOE) * 23. 05. mše sv. za město, vysazení stromu a posta-

vení pomníčku obětem epidemie před zámkem * 26. 05.
připomínka osvícence Hanke z Hankenštejna u Pivovaru *
30. 05. dětský den na zámku (SVČ) * 03. 06. výstava Leonardo a Záhady světa * 06. 06. koncert T. Kočko * 12.06.
Big Band J. Hájka * 26. 6. Bikemaraton ČS Drásal * 29. 06.
Rozloučení se šk. rokem * 01. 07. až 30. 08. Letní kino
Holešov - zámek (čtvrtky) * 05. 07. Muzejní noc (zámek)
a představení divadla Loukov (11.07.) * 09. a 10. 07.
Music TON festival - dvoudenní koncert * 10. 7. Řezbáři
v Přílepích * 13. 07. Vernisáž výstavy Letní iluze * 20.24. 07. Festival židovské kultury a 22.07. konference Židé
a Morava * 24. 07. Mistr. republiky ve vzpírání juniorů *
31. 07. Hol. Man – triatlon * 31. 7. a 01. 08. Mezinárodní
výstava mečíků * 31. 07. a 01. 08. Historické dny v Kurovicích * 06. až 15.08. Letní škola barokní hudby * 07.
08. zahájení fotbalových soutěží * 14. 08. otevření nové
modlitebny Církve adventistů * 21.08. Rymický okruh *
25. 08. Představení knihy „Holešovské pověsti“ * 28. 08.
setkání aut. veteránů, rozloučení s prázdninami * 29. 08.
Dožínky Mikroregionu Hol. * 05. 09. hody v Količíně *
04. 09. Den IZS a Vypalovák (Žopy) * 11. 09. Holešovská
padesátka na kole i pěšky * 14,09. otevření provizorní
posilovny v kině * 16. 09. vernisáž výstavy k 100 letům
knihovny * 16. 09. vernisáž výstavy fotografa J. Štreita
*17. 09. Italské inspirace, Musica Hol. * 21. 09. Vyhodnocení soutěže Zlatý erb - www stránky - Holešov v kraji
2. místo * 21. 09. Vyhodnocení stavby roku 2020 - město
získalo čestné uznání za rekonstrukci nám. sv. Anny, oceněna rekonstrukce Pivovaru a výstavba rod. domu Nad
Sadovou * 22. 09. Výstava o hnutí Falung Gong * 25. a 26.
09. výstavy zahrádkářů * 28. 09. Svatováclavský koncert
a mše sv. * 28. 09. Den bez aut (SVČ) * 02. 10. Oslava 100
let knihovny Holešov * 02.10. Všetulský jarmark - SVČ
* 04.10. Všetulská pouť - Všetuláci sobě * 05.10. Praha
Hrad - cena Jože Plečnika * 04. až 10. 10. Týden knihoven
* 09.10 Burčákový pochod Količín-Rymice * 10.10. Zlatý
oříšek (SVČ) * 15. 10. Oslavy 110 let 2. Základní školy *
16. 10. Drakiáda SDH, mažoretky Hol. (Lentilky 21. 10.
mistryně Evropy) * 19. 10. Přehlídka středních škol * 22.
10. Zámecká „5“ * 23. 10. Řemeslnické trhy - náměstí *
28.10. pietní akt u sochy TGM, koncert Zl. filharmonie *
30. a 31. 10. ukončení podzimní části fotbal. soutěží * 05.
11. průvod broučků, večer bojovníků (zámek) * 07 .11.
sv. Hubert – slavnost * koncert Musiky Hol. - A. Dvořák
* 08.10. připomínka 30. výročí vzniku Policie ČR (město získalo Zlatou pamětní medaili VaS pol. školy MV) *
11. 11. Den veteránů válek a sv. Martin * 13. 11. Blues.
podzimek - Flamengo * 17. 11. Jazz-popový koncert *
19.-21. 11. Celostátní setkání - Vzájemná výměna zkušeností (TYMY, školy) * 19. 11. Adventní tvoření - zahrádkáři * 24. a 25. 11. Vánoce na Hané a Valašsku SVČ * 25.
11. Rozsvěcení vánočního stromu SVČ * 27.11. žehnání
adventních věnců, koncert Hol. komor. orchestru, rozsvěcení ván. stromu v Holešově a v Količíně * 28. 11. výstava
betlémů – zámek * 04.-06. 11. Mikulášská jízda * 15. 12.
Česko zpívá koledy * Advent - otevřené stánky na náměstí a řemeslnický jarmark (18.12.) * odhalení „Lavičky V.
Havla“ * 25. 12. Vánoční koncert HKO.
Všichni pořadatelé a návštěvníci i ti, kteří mají invenci zapojovat se do veřejného dění a podporovat druhé
si zaslouží poděkování.
Rudolf Seifert
starosta

www.holesov.cz
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Koncert solidarity s Ukrajinou
„Když mluví zbraně, umění mlčí“ dnes už neplatí.
Koncertem solidarity s Ukrajinou vyzývají muzikanti různých žánrů k ukončení ruské agrese a nastolení
míru. V klubu DRIVE se v pátek 25. března představí
americký fenomenální kytarový virtuóz Jeff McErlain
se svým kvartetem složeným z ostřílených amerických
a německých muzikantů, přední evropský hráč na foukací harmoniku a zpěvák Charlie Slavík s podporou hráče
na Hammondovy varhany Jakuba Zomera a také po
osmi letech znovuobnovená holešovská kapela Staří Psi.
Jeff McErlain - skvělý virtuózní kytarista, souputník mnoha kytarových es a přední hudební pedagog na

prestižní hudební akademii v Brooklynu NY. Proslul především svými ikonickými videoškolami hry na kytaru.
Nedávno vydal sólové album NOW natočené společně se slavným jazzrockovým muzikantem Robbenem
Fordem. Toto album obdrželo vysoké kritické hodnocení.
Koncert Jeffa McErlaina představí tu nejaktuálnější bluesrockovou muziku založenou nejen na virtuozitě
protagonisty, ale i jeho čtyřčlenné party amerických
a německých hudebníků.
Přijďte podpořit mírové poslání koncertu, přijďte
si užít dobrou bluesrockovou muziku, přijďte se setkat
s přáteli.

Bikemaraton Drásal láká
kromě ostřílených bikerů
také děti a mládež

Dny města letos nabídnou procházku historií
města Holešova
Rok 2022 je výjimečný tím, že slavíme 700 let od
doby, kdy byl Holešov povýšen na město. Hlavní oslavou
budou Dny města Holešova, kdy bude 7 podvečerů věnováno jednotlivým stoletím v našem městě. Představíme
si je formou komponovaných pořadů, přednášek, vojenských ukázek, historické hudby a mnoha dalších programů. Kromě historické složky oslav budeme mít možnost
se bavit, tančit nebo sportovat.
Dny města budou trvat deset dnů a budou opravdu
různorodé. Zahájíme je slavnostním otevřením expozic
městského muzea. Z hudební produkce se můžeme těšit
třeba na Májovou noc s kapelou Press. Po kladných ohlasech z minula letos opět na holešovském pódiu přivítáme
kapelu The People, která si připravila vzpomínku na Karla
Gotta a českou písničku. Žít budeme také sportem, kdy
Atletika Holešov připravuje sedmihodinový štafetový
běh i charitativní běh na 700 metrů. Otevřeme tři nové
výstavy, z nichž jedna bude opět outdoorová a bude
přímo v ulicích prezentovat historii i současnost našeho
města. Po úspěchu Holešovských pověstí spatří tentokrát
světlo světa nová kniha s názvem Holešovské příběhy.
Půjde o beletristické zpracování reálných postav města

Holešova. Ale zpět k pověstem, ty se totiž dočkají dramatického zpracování. Pracuje na tom Vladimíra Dvořáková
s literárně dramatickým oborem ZUŠ F. X. Richtera.
Dny města budou provázet Dny otevřených dveří
na různých institucích. Bude možné navštívit policejní
školu, třicetileté výročí bude slavit Charita Holešov a své
brány otevřou také Technické služby. Ty si navíc připravují
edukativní a osvětový program na holešovském náměstí.
Po mnoha letech se do Holešova vrátí studentský
Majáles. Holešovská mládež se se svým programem
představí na nádvoří zámku. Pro děti bude připravena
muzikálová pohádka Popelka a chybět nebude ani koncert pro maminky.
Z tradičních akcí můžeme zmínit oceňování osobností, udělování grantů, pietní akt, řemeslný jarmark,
Sarkandrovskou pouť nebo návštěvu partnerských měst.
To vše se musí v rámci Dnů města stihnout. Vyvrcholením
celého desetidenního programu bude velkolepá komická
opera Prodaná nevěsta v holešovské zámecké zahradě.
Zdá se, že se máme opravdu na co těšit!
Hana Helsnerová

Legenda mezi českými bikemaratony a průkopník MTB
podniků v České republice Nova Bikemaraton Drásal letos
opět odstartuje a proběhne ve vší parádě. Závod se tradičně
uskuteční pod křídly seriálu Kolo pro život a je naplánován
na termín 25. června. Tentokrát s drobnými úpravami a výhodami hlavně pro kategorie těch nejmenších bikerů.
„Skvělou zprávou a novinkou letošního ročníku je to,
že děti budou moci díky podpoře města Holešova startovat
zdarma. Rozhodli jsme se udělat tento vstřícný krok, protože chceme přivítat co nejširší mladou generaci závodníků
z Holešova i okolí,“ vysvětluje ředitel závodu Ondřej Fojtík.
Závod je ale samozřejmě určen všem věkovým kategoriím, závodníci si mohou vybrat hned z několika tras. Největší
výzvou je bezesporu krásná, ale přetěžká trasa OBR, nad kterou převzala záštitu společnost Trachea. Na odvážlivce, kteří
zvolí tuto trasu, bude čekat 173 kilometrů, na kterých projedou celé Hostýnské vrchy od Holešova až po Vsetín!
Hlavní trasa A o délce 117 km pro muže a 85 km
pro ženy vede nádhernou přírodou na známé kopce jako
Hostýn, Kelčský Javorník nebo Tesák. Trasa B se svými 58
kilometry se může zdát jako „slabý odvar“, ale nenechte se
zmást, trasa rozhodně nedá nic zadarmo a nabídne spoustu
cyklistických zajímavostí. Oblíbené je i céčko, kdy si na 31
kilometrech mohou bikeři vychutnat rozmanitost přírody
a při tom si i docela slušně zazávodit. Chybět nebude ani
vyjížďka se starostou města Holešova Rudolfem Seifertem,
který je velkým podporovatelem nejen bikemaratonu Drásal, ale sportu všeobecně.
Tradičně je Bikemaraton Drásal skvělou možností, kdy si
hobby jezdci mohou poměřit síly s profesionály, protože pro
obě skupiny jde o velmi oblíbený a atraktivní závod. Možná
díky historii svého vzniku, která sahá k partě kamarádů, kteří
se jednoho dne rozhodli „to zkusit“ nebo možná díky úžasné
atmosféře, profesionálnímu přístupu, rozmanitým trasám
nebo výbornému zázemí v zámecké zahradě, kdo ví?
Hana Helsnerová
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Novinky turistické sezony - hraběcí pokoje a okruh zámeckým parkem
Turistická sezona 2022 na zámku v Holešově nabídne hned několik novinek. Starý prohlídkový okruh
se rozšíří o hraběnčinu ložnici, společenskou místnost
a lovecký salonek a na prázdniny k nabídce přibude
zbrusu nový prohlídkový okruh zámeckou zahradou
a hvězdárnou.
Stávající prohlídkový okruh rozšířený o další zařízené místnosti s názvem Po stopách Wrbnů vznikne ve
východním křídle a bude prezentovat bydlení hraběcího
rodu v 19. století. Z jediné doposud zařízené místnosti
na zámku, která přiléhá ke kapli, vznikne hraběnčina
ložnice. Na tu naváže společenská místnost s knihovnou, hudebním koutkem, obrazy, posezením a lovecký
salónek ve věži. Holešovští muzejníci k vybavení tohoto
malého prostoru využijí bohatý sbírkový fond militárií.
„Jsme velmi vděční rodině Jiřího Dohnala za vypůjčení obrazů a nábytkové soupravy, která bývala za
hrabat Wrbnů součástí vybavení zámku. Bohužel i přesto
se jedná o velmi malý zlomek předmětů, který vystačí na

vybavení salónu. Proto jsme oslovili Národní památkový
ústav v Českých Budějovicích a požádali o zapůjčení zámeckého inventáře ze zámků Jaroměřice nad Rokytnou
a Náměště nad Oslavou,“ řekla správkyně a kurátorka
sbírkových fondu Městského muzea a galerie v Holešově s tím, že rozšířený okruh se otevře pravděpodobně
v průběhu května.
Po dobu letních prázdnin přibude v turistické nabídce zámku také okruh Zámecká hvězdárna s Růžovou
zahradou. Třicetiminutová komentovaná prohlídka
s průvodcem zavede návštěvníky do východní strany
francouzského parku a také do hvězdárny.
Turistická sezona na holešovském zámku začne bez
ohledu na otevření rozšířeného prohlídkového okruhu
v sobotu 2. dubna. V dubnu bude zámek přístupný
pouze o víkendech, od května do konce září již bude
otevřeno celý týden kromě pondělí. V říjnu opět pouze
o víkendech.
Dana Podhajská

Výstava fotografií Nelly Billové se prodlužuje
do 30. dubna
Až do konce dubna si návštěvníci holešovského
zámku mohou prohlédnout fotografie z cest po Islandu
a Alpách fotografky Nelly Billové. Do 31. března bude
výstava otevřená od pondělí po pátku od 8 do 17 hodin,
v sobotu od 8.30 do 16 h. Od 1. dubna se již řídí standardní otevírací dobou turistické sezony, fotografie si
tedy lidé mohou prohlédnout od pondělí do pátku od
8 do 17 hodin a o víkendech od 8.30 do 17 hodin.
Nelly Billová vybrala dvaadvacet fotografií a tři fotoplátna a rozdělila je mezi dva různé pohledy na evropskou krajinu. Kolekce vznikala několik let. (dap)

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY ZÁMEK HOLEŠOV
+ DALŠÍ KOMBINACE
Po stopách Wrbnů (květen – říjen 2022)
dospělí 100 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 60 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
rodinné 240 Kč
školy 50 Kč
Zámecká hvězdárna s Růžovou zahradou
(červenec a srpen)
dospělí 60 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 40 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
rodinné 150 Kč
táborové skupiny 30 Kč
KOMBINACE S PŘILEHLÝMI PAMÁTKAMI
Za třemi holešovskými poklady: zámek + synagoga + kovárna (červenec – srpen nebo dle
dohody)
dospělí 220 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 110 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
Ve znamení erbů a hvězdy Davidovy:
zámek + synagoga (duben – říjen)
dospělí 180 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 90 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
V zámku a v podzámčí: zámek + kovárna
(červenec – srpen nebo dle dohody)
dospělí 120 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 60 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma

Velikonoce v zámecké kovárně a Šachově synagoze, užijte si speciální
komentované prohlídky a výstavu kraslic
Městské kulturní středisko připravuje pro turisty velikonoční program v Malém
muzeu kovářství a v Šachově synagoze Holešov. Od 15. do 17. dubna se budou konat
speciální prohlídky inspirované Velikonocemi.
Přijďte si do kovárny poslechnout, jak naši předci slavili nejvýznamnější křesťanské
svátky. Poutavý výklad obohatí výstava kraslic „maléreček“ z Holešovska. Komentované
prohlídky se konají v 10, 13 a 15 hodin a vstupné je 60 Kč za dospělé, 40 Kč za děti,
studenty a seniory a 140 Kč činí rodinné vstupné 2 + max. 3 děti.
Ve stejných časech se uskuteční také komentované prohlídky v synagoze. Během
těchto prohlídek se návštěvníci seznámí s Pesachem, jedním z nejdůležitějších židovských svátků. Dozví se něco o jeho historických kořenech, proč je pro Židy tak důležitý,
ale také o jeho univerzálním duchovním významu pro současného člověka. Nebude
chybět ani srovnání s našimi Velikonocemi, které se slaví ve stejném období. Vstupné
do synagogy činí 120 Kč za dospělé a 70 Kč za děti, studenty a seniory. Rodina 2 dospělí
a maximálně 3 děti zaplatí 280 Kč. (dap)
Foto Dana Podhajská >
Holešovská malérečka Miroslava Polášková vystavila své kraslice v kovárně například
v roce 2016 a zapojí se i letos. K vidění budou práce i dalších autorek a některé kraslice
budou také na prodej.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Nikola Kutrová – Jankovice
Jaromír Hynčica – Hranice
Zuzana Černá – Holešov
Jiří Matula – Holešov
Nela Spurná – Holešov
Jakub Košina – Holešov
Karla Vlachová – Holešov
Lukáš Mucha – Kroměříž
Denisa Smilková – Holešov
René Vyvlečka – Holešov

Renata Pražmová – Holešov
Radek Paseka – Velešovice
Magdaléna Křížková – Holešov
Milan Závrbský – Holešov
Kateřina Zbranková – Holešov
Stanislav Šnedorf – Holešov
Lucie Kojecká – Horní Lapač
Tomáš Komárek – Pašovice
Blanka Miklasová – Tečovice
Jan Hořčica – Hostišová

ÚMRTÍ
Milan Pilo – Holešov
Jarmila Daňková – Holešov
Jaroslav Heryán – Holešov
Vladimír Nádvorník – Holešov
Milan Matyáš – Holešov
Anna Krejčí – Holešov
Antonín Oral – Holešov

Jan Votruba – Holešov
Jaroslav Pospíšilík – Holešov
Antonín Zakopal – Holešov
Josef Roháček – Holešov
Marie Bozděchová – Holešov
Jiří Baťa – Holešov

Večer sólistů
Srdečně zveme na koncert Večer sólistů 2022.
Klavíristu, Lubora Horáka, jistě znáte. Jeho účast je pro nás i pro něj
zpestřením a příjemnou odbočkou od jeho širokého záběru v orchestru, kde
konferuje, diriguje, aranžuje, organizuje...
Jirka Loučka a Toník Laciga (oba z Holešova) jsou studenti vysokých
uměleckých škol. Již několikrát s námi vystupovali jako sólisté např. na Noci
kostelů, Adventním a Svatováclavském koncertu. Na Novoročním či Vánočním
koncertu posílili naše řady v orchestru.
Jaromír Češek je žákem ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Stal se absolutním
vítězem v kategorii trubka na Mezinárodní interpretační soutěži dechových
nástrojů JUNIOR Brno 2021.

VÝROČÍ - DUBEN
10. 4. 1997 zemřel v Senohrabech u Prahy MATONOHA, Josef. Holešovský rodák,
hudebník. Hrál na housle, založil malou hudební skupinu a později vedl
salonní orchestr, který se účastnil holešovských společenských událostí.
Vedle hudby se zabýval fotografováním a filmováním. Zdokumentoval
řadu událostí týkajících se podniku TON, kde pracoval, i události městské.
Později pracoval jako technický pracovník v holešovských kinech, stal se
jedním ze zakladatelů letního kina v Holešově. (*3. 9. 1908 Holešov) –
25. výročí úmrtí
15. 4. 1932 se narodila PEČEŇOVÁ, Marie, bývalá pracovnice Městské knihovny v Holešově. Pořádala besedy o historii města, osobnostech, pověstech a památkách. Sestavila publikaci Malý průvodce po historických památkách
města Holešova. († 18. 6. 2016) – 90. výročí narození
15. 4. 1942 se narodil doc. RNDr. PhDr, STOJAN, Mojmír, CSc. Pracoval jako vedoucí
katedry didaktických technologií na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity. Zaměřoval se na didaktickou technologii a dopravní výchovu,
vydal řadu publikací. – 80. výročí narození
18. 4. 1897 se narodila v Kostelci u Štípy JANČÍKOVÁ, Františka, etnografka, publicistka, vlastivědná pracovnice. Své vlastivědné stati publikovala v časopisech. Byla řídící učitelkou v Držkové, kde sepsala dílo Valašská dědina
Držková: Pokus o vlastivědný náčrt typické valašské osady. Později působila v Holešově na Dívčí měšťanské škole. († 20. 4. 1947 Holešov) – 125.
výročí narození
20. 4. 1992 zemřel v Brně PhDr. MACŮREK, Josef DrSc., profesor slovanských dějin,
člen a korespondent Československé akademie věd. Orientoval se na dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy. Autor prací o regionu. (* 31. 3.
1901 Chomýž) – 30. výročí úmrtí
28. 4. 1907 narozena ŠRÁČKOVÁ, Marie, učitelka. Pracovala ve funkci lektora Šachovy
synagogy v Holešově a v expozici dějin Židů na Moravě. († 5. 11. 1995) –
115. výročí narození
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Když panda tančí! 5. dubna vás zveme na komedii s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem do zámeckého New
Drive Clubu. Herec Lukáš Hejlík je známý jako bloger a autor gastromapy špičkových kulinářských výletních tipů, mezi které loni zařadil holešovský zámek a kavárnu Eklér. New Drive Club bude otevřený hodinu před představením, MKS Holešov
a kavárna Eklér vás zvou na příjemné občerstvení a otevřený bar. (dap)

Máte doma poklad? Věnujte ho muzeu
Městské kulturní středisko a Městské muzeum a galerie Holešov děkuje rodině Vaňharových z Míškovic a rodině
Jakubcových z Loukova za nabídku historických map a dalších předmětů do sbírek muzea. Poděkování patří také panu
Martinovi Horákovi, který se rozhodl muzeu darovat genealogickou knihu o rodu Kneislů. Zároveň znovu vyzýváme
čtenáře Holešovska: pokud máte doma zajímavý historický předmět či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat
svému městu, pošlete jeho fotografii na email podhajska@mks-holesov.cz nebo se ozvěte na tel. číslo 739 245 461.
Muzeologové předmět posoudí a pokud zjistí, že město něco podobného ve sbírkách nemá nebo se jedná o jinak
zajímavý kousek, moc rádi si dárek převezmou. (dap)
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VYSTAVÍME OBRAZY AUTORŮ IN MEMORIAM
Máte doma obraz nebo jiné umělecké dílo některého z již nežijících holešovských autorů jako byli například Hubert Vitásek, Antonín Reimer, Karel Šidla,
Oldřich Branecký či Emil Lukáš a chcete se o ně podělit? Velmi rádi si od vás dílo zapůjčíme a vystavíme na
Letních iluzích 2022 v rámci části věnované autorům
in memoriam. Kontaktujte nás emailem podhajska@
mks-holesov.cz nebo na telefonním čísle 739 245
461, 571 160 882. Děkujeme.

www.holesov.cz
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Holešovští muzejníci o znovuotevření městského muzea:
Vystavíme výběr ze sbírek a obrazy Františka Růžičky
Město Holešov se po dvanácti letech opět dočká muzejních prostor. Po dlouhé pauze se vrací na zámek, kde
bude od května zpřístupněn výběr ze sbírek. Na co se vlastně můžeme těšit a co přípravě nových výstav předchází?
Na tyto otázky odpovídají pracovníci Městského muzea
a galerie Holešov, správkyně a kurátorka sbírkových fondů
Renée Rudolfová a historik Jan Machala. O bohaté sbírkové
fondy města Holešova se starají přesně rok.
Máme tomu rozumět tak, že vzniká stálá expozice?
R. R.: To bychom právě rádi vysvětlili. Vzniká jedna
muzejní místnost a jedna galerijní místnost. V muzeu budeme prezentovat výběr z našich sbírek a výstavu jednou
za rok obměníme. V galerii budeme prezentovat pouze
výtvarné umění a opět z našich sbírek. Je pravda, že stálá
expozice, tedy výstava, která se nemění, je v plánu již
mnoho let, bohužel prozatím ji vzhledem k omezeným
výstavním kapacitám zámku nemůžeme realizovat. Nicméně v letošním roce budeme žádat o dotaci na vytvoření stálé expozice. Vyžaduje to dlouhodobou přípravu
včetně vytvoření konceptu, rozpočtu, přípravy dotačních
žádostí a konzultací se zkušenějšími kolegy.
Mluvíte o koncepci galerie, Holešov má tak
bohaté sbírky obrazů?
R. R.: Ano. Můžeme si dovolit čerpat pouze z našich
sbírek a vytvářet výstavy osobností i tematické a začneme Františkem Růžičkou. Až vyčerpáme veškeré naše
možnosti, začneme spolupracovat s dalšími institucemi.
Jak bude nové muzeum vypadat?
J. M.: Představíme ho prostřednictvím čtyř osobností, které výrazným způsobem přispěly k jeho zrodu
nebo později k obohacení archeologické, etnografické
a fotografické podsbírky muzea. Byli to Rudolf Janovský,
Jaroslav Doležel, Františka Černá a František Stelzig.
R. R.: Dlouho jsme přemýšleli, jak to udělat, aby
nové muzeum nebylo jen o panelech a textech, proto
jsme se rozhodli pro koncepci, kterou zmínil kolega. Díky
našim donátorům dnes můžeme představit naše sbírky.
Výstava by měla být především oslavou muzea ve všech
jeho proměnách.
Holešov má ve sbírkách přes třicet šest tisíc
předmětů. Jak složité je vybrat, co vystavit?
J. M.: Je to hodně složité, protože mnoho předmětů
jsme za rok našeho působení ještě ani neviděli. Máme
několik způsobů, jak provádíme výběr – zaprvé zjišťujeme podle starých inventářů, co už před padesáti nebo
sto lety bylo vystavováno a tudíž zřejmě za vystavení
stojí. Zadruhé pokud během systematické inventarizace
sbírek narazíme na zajímavý předmět, který současně
pochazí od některého ze čtyř zmíněných původců, označíme si ho jako kandidáta na vystavení. A konečně vybíráme předměty podle zmínek v písemných pramenech
a v literatuře. Když se dočteme o nějakém zajímavém
předmětu se zajímavým příběhem, snažíme se ho dohledat v depozitu.
R. R.: Důležitým faktorem pro vytvoření výstavy je
i současný stav daných předmětů. Ne všechny se vystavit dají.

Třicet šest tisíc zní hodně zajímavě, je to pro
muzeum v malém městě, jako je Holešov, běžné,
nebo je to mimořádné?
J. M.: Je to průměr.
R. R.: A je to také zkreslené.
J. M.: Naprostou většinu totiž tvoří archeologie.
Představme si průzkumy v padesátých a šedesátých letech, kdy v jednom pravěkém hrobě mohlo být nalezeno
až sto drobných předmětů. Zbytky náhrdelníku, na kterém bylo padesát korálků, drobné ozdůbky, keramická
nádoba rozbitá na deset střepů a tak dále. Někdy byly
takové drobnosti zaevidovány hromadně pod jedním
číslem; jindy však byl každý střep zapsaný zvlášť, a to
potom čísla rychle narůstají.
Jaká je vlastně historie holešovského muzea?
J. M.: Zajímavá a současně složitá. V devatenáctém
století byly sbírky uloženy u soukromníků, kteří muzeum
založili. Byly to vlastně jejich sbírky, které poté Holešovu
věnovali nebo prodali. Jeden z těchto sběratelů Rudolf
Janovský jako ředitel holešovské spořitelny dokonce počítal s tím, že výstavní prostory vzniknou přímo v budově
spořitelny. To se ale po jeho smrti nestalo a sbírky byly
uloženy v prostorách, které nebyly přístupné. Teprve
na začátku protektorátu, když československá armáda
opustila holešovská kasárna, dostalo muzeum některé
z uvolněných místností a v roce 1941 se vůbec poprvé
otevřelo pro veřejnost. Po nastěhování německé okupační posádky bylo samozřejmě všechno jinak. Němci
nechtěli, aby jim přes kasárna chodili lidé, provoz omezili
a v roce 1944 muzeum úplně uzavřeli. Další řešení přišlo
až po roce 1948, po zkonfiskování zámku. Po nezbytných
úpravách se muzeum v roce 1954 přestěhovalo na zámek, kde zůstalo až do roku 1995. Poté bylo přemístěno
do náhradního prostoru ve staré radnici na náměstí.
Co pro vás osobně znamená znovuotevření
muzejních prostor?
R. R.: Především připomenutí dlouhodobé muzejní
tradice, na kterou bylo pozapomenuto. Někteří obyvatelé města ani neví, že máme muzeum. Ale ono nikdy nezmizelo. Tedy je to užasný krok dopředu a my doufáme,
že stálá expozice bude následovat.
J. M.: Je to přesně tak. V minulosti se nějaké výstavy realizovaly v prostorách zámku. Našemu předchůdci
Ondřeji Machálkovi se také podařilo prezentovat část
etnografických sbírek v zámecké kovárně, několik málo
předmětů je k vidění také v synagoze. Tedy nějakým způ-

sobem se muzeum v uplynulých dvanácti letech prezentovalo, ale v míře nedostatečné.
A mimo Holešov jsou naše sbírky někde vystaveny?
J. M.: Nejvíce zapůjčených a v současnosti vystavených předmětů je ve všetulské firmě Kuraray (expozici je
možné navštívit po předchozí domluvě každou druhou
středu v měsíci, tel. 606 764 080). Část militarií je umístěna v síni tradic v policejní škole, jeden obraz jsme půjčili do Skopalíkova muzea v Záhlinicích, nějaké předměty
z archeologických sbírek do Provodova a část našich sbírek je vystavena také v Pamětní síni Svatého Jana Sarkandera v holešovském kostele Svaté Anny.
R. R.: V rymickém skanzenu máme ještě dřevěný
kříž a část sbírek jsme půjčili Archeologickému ústavu
Masarykovy univerzity v Brně, ale pouze pro výzkumné
účely. Aktuálně jednáme o dlouhodobém zapůjčení několika našich obrazů na zámek do Žeranovic.
Jak vypadá pracovní den městského muzejníka?
J. M.: Vedle přípravy výstavních prostor a náplně výstavy je našim úkolem průběžně inventarizovat
a kontrolovat všechny sbírkové předměty. Zákon nám
ukládá povinnost jednou za deset let provést inventuru
všech předmětů. Tedy na základě elektronické i papírové
evidence identifikujeme předměty, které byly popsány,
kontrolujeme, zda jsou uloženy tam, kde je uvedeno
a jaký je jejich stav. Bohužel sbírky byly v minulosti několikrát přemístěny a ne vždy bylo správně poznačeno nové
místo uložení předmětů. Oba jsme v muzeu rok, proto se
s rozsahem muzea stále seznamujeme a velmi mnoho
času trávíme v depozitářích.
R. R.: Loni jsme uzavřeli výtvarné umění a letos jsme
začali archeologii a etnografii. Také jsme navázali spolupráci s restaurátorem Karlem Šindelem, je to velmi důležité,
protože jsme malé muzeum a nemáme odborná pracoviště.
Muzeum a galerie budou otevřeny šestého
května, na co se návštěvníci mohou těšit?
R. R.: Pro návštěvníky otevřeme šestého května.
V rámci dnů města, které se o tomto víkendu konají, připravujeme vstup zdarma.
J. M.: Muzeum získalo prostory ve východním křídle
zámku, to znamená směrem do zahrady. Cesta do něj povede přes nádvoří po zadním schodišti do prvního patra.
Tam už se postaráme, aby naši návštěvníci muzeum našli.
Dana Podhajská
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1. ZŠ PŘEDSTAVUJE SVÉ ÚSPĚŠNÉ ŽÁKY
Úspěch v krajské soutěži v matematice
Již několik let pořádá Zlínský kraj ve spolupráci
s Univerzitou T. Bati matematickou soutěž třídních kolektivů na podporu matematické gramotnosti. Každý rok
se do ní zapojují i naši žáci a vždy se umisťují na předních
místech.
Soutěž je koncipována pro celé třídní kolektivy, žáci
pracují společně, mohou se spolu radit a pomáhat si, ale
také se navzájem kontrolovat, přepočítávat výsledky
a opravovat nebo prodiskutovávat rozdílná řešení.

I letos se naše matematické třídy pustily do řešení
50 úloh, a opět s velkým úspěchem. V konkurenci 76 tříd
se ve svých kategoriích umístila 6. C na pátém místě,
9. C na 3. místě, 8. C na 2. místě a 7. C na 1. místě. Toto vítězství potvrdilo i loňský úspěch a odměnou je bezplatná
exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.
Všem účastníkům blahopřejeme a věříme, že budou
naši školu úspěšně reprezentovat i v dalších letech.
Mgr. Alena Jakubíčková

Projektová výuka na 1. ZŠ
Aby žáky práce ve škole bavila, musí být smysluplná, tvořivá a měli by se do ní zapojit všichni žáci. Tyto
podmínky splňuje výuka, kdy žáci řeší projekt s určitým
zaměřením. Využijí přitom různé zdroje informací, propojí vlastivědné a přírodovědné předměty s výtvarnou
a pracovní činností. Pracují s knihami, počítačem nebo
tabletem. Dbají také na pravopisnou a slohovou stránku.
Výsledkem jsou esteticky i obsahově poutavé práce.
Projektovou výuku využíváme již od druhého ročníku. Děti taková práce velice baví, upevňují si přitom

získané poznatky a informace a rády si svými výtvory
vyzdobí třídy a nástěnky na chodbách školy. Mnohé
z nich najdete také na našich webových stránkách.
Co je na projektové práci přínosné? Rozvoj tvořivosti
a fantazie, podpora spolupráce, střídání různých činností
a v neposlední řadě i vtipné zpracování. Mnohé z prací našich
žáků obsahují hádanku, informace různě skryté ve skládačkách, obálkách a odklápěcích okýnkách. Je vidět, že se inspirují montessori knihami, které ve škole často používáme.
Mgr. Jarmila Růžičková

Jak jsme na tom
s chemií?
Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“
má svá školní, oblastní i krajská kola. Na 1. ZŠ byla v prvním školním kole nejúspěšnější děvčata Karolína Kafková,
Klára Novotníčková a Denisa Zdráhalová, všechny z 9. C.
Ve druhém oblastním kole se naše děvčata umístila velmi
pěkně: z 62 účastníků byla Klára 2. a Karolína 3. Denisa obsadila také krásné 13. místo. Děvčata si tak zajistila postup
do 3. kola, které by se mělo konat ve Valašském Meziříčí.
Mgr. Blanka Nevařilová, vyučující chemie

Školní kolo anglické
olympiády
Žáci 9. tříd se tradičně utkali ve znalostech anglického jazyka. V písemné části prokázali znalosti gramatiky,
porozumění textu a zvládnutí poslechu. Nejúspěšnější
potom absolvovali i ústní část, která se skládala z pohovoru, samostatného vyprávění na vylosované téma
a reakce na dotazy pedagogů.
Velkou pochvalu zasluhují René Šumšal (3. místo),
Nikoleta Tůmová (2. místo) a Sofie Červenková (1. místo), všichni žáci 9. C.
Mgr. Ambróšová a Mgr. Obdržálková, vyučující AJ

Z lodního deníku 3. B
na 1. ZŠ
Dne 14. 2. jsme vyráběli společně se spolužáky semafor.
Paní učitelka nám dala červené a zelené papíry, ze kterých
jsme si vystřihli kruhy. Z tvrdého bílého papíru jsme vytvořili
stojánek ve tvaru malého stojacího kalendáře. Dále jsme na
něho nalepili z každé strany jeden barevný kruh. Zelený kruh
znamená, že mám práci hotovou a červený, že potřebuji poradit. Semafor je dobrý pomocník při učení.
Vojta Paštěka, žák 3. B
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Jednotné školní oblečení na 1. ZŠ?
Ve škole jsme se ve spolupráci se školní žákovskou
samosprávou zapojili do projektu, kde žáci hlasovali
v anketě o nejlepší logo pro vytvoření školního oblečení
pro žáky i učitele. Cílem je podpořit sounáležitost žáků
a zaměstnanců se školou, posílit hrdost na svou školu.
Oblečení je praktické a současně kvalitní a za přiměřenou cenu. Žáci během únorového týdne hlasovali pro
jedno ze tří navržených log školy a vybírali 5 různých ba-

rev. Z vítězných barev si potom mohou vybrat a objednat
trička, mikiny, kšiltovky, batohy, tepláky, kraťasy a další
kousky, na kterých bude vybrané logo školy. Hlasování
nebylo podmíněno tím, že si žáci oblečení nebo doplňky
musí objednat. Vše je pouze dobrovolné.
Věříme však, že se žákům navržené oblečení zalíbí
a postupně bude přibývat těch, kteří v něm budou cho-

dit do školy. Jde vlastně o volnější variantu školních uniforem, jak je známe z anglicky mluvících zemí. Všechny
druhy oblečení nebo jiných doplňků budou mít některou
z pěti barev, ale budou sjednoceny stejným logem školy.
Se žákovskou samosprávou plánujeme i další zajímavé
akce, na které se mohou žáci těšit v průběhu jara.
Mgr. Jarmila Růžičková

Karneval v družině

V pátek 18. února 2022 proběhl v tělocvičně naší školy karneval 3. oddělení ŠD. Protože ještě nebyla zrušena opatření proti šíření nemoci Covid, mělo každé oddělení školní družiny karneval
zvlášť. Děti měly spoustu krásných masek. Nejlepší byly vyhodnoceny a odměněny. Užili jsme si plno her, zábavy, hudby i tance na parketu. Děkujeme také rodičům za příspěvky do tomboly.
							
Za 3.odd.ŠD vychovatelka Dagmar Solařová
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Strážní andělé v 1. třídách (2. ZŠ)
Strážní andělé (žáci deváté třídy) připravili našim
prvňáčkům jednu hodinu zábavného pohybu v tělocvičně, která byla plná zábavných tělovýchovných her.
Žáci se nejdříve zahřáli ve hře zvaná „židličková“
a potom zdolávali překážky na opičí dráze. Díky dopo-

moci Strážných andělů překonali svůj strach na nakloněné lavičce nebo při skocích na trampolíně. Nakonec si
zaběhali při hře „Cukr, káva, limonáda“.
A co by to bylo za zábavu, kdyby nebylo alespoň
něco na zub. Strážní andělé měli pro děti připravené
drobné sladké odměny. Na celou akci se společně při-

pravili pod vedením třídní učitelky Mgr. Soni Tomčíkové,
které patří naše poděkování.
Naši prvňáčci mají zase k naší škole a kamarádům
z vyšších ročníků blíže. Budeme se těšit na další příjemné chvíle, které společně zažijeme.
Mgr. P. Přikrylová, Mgr. V. Lejsková

Něco málo o kroužku juda (2. ZŠ)
Od letošního školního roku je pro žáky naší školy realizován kroužek juda. Judo je
japonské bojové umění a velmi rozšířený úpolový sport. Judo má mnoho technik v boji,
v postoji i na zemi, zakladatelem moderního juda byl profesor Jigoro Kano. Tento sport
vznikl z jiu- jitsu, kolébkou juda je Tokio v Japonsku.
Náš kroužek juda v současné době navštěvuje 17 dětí ve věku od 6 do 12 let. Tréninky juda v 2. ZŠ Holešov vedou kvalifikovaní trenéři Mgr. Bronislav Tobolič a Luboš
Jindra. Cílem je vést děti k vzájemnému respektu, rozvoji obratnosti, rychlosti, naučit je
základní techniky s možností porazit i fyzicky silnější soupeře. Na tréninku se věnujeme
technikám hodů v postoji (nage waza) i technikám v boji na zemi (katame waza- držení), následně pak cvičnému boji- randori.
Naše žáky tento sport velmi baví, většina z nich chodí pravidelně a neustále se
v judu zdokonalují. Nejlepší z nich se mohou judu věnovat i v závodní formě v klubech
v Holešově, Kroměříži nebo blízkém okolí a účastnit se soutěží různých výkonnostních
úrovní.
Mgr. B. Tobolič

Učení je hra (2. ZŠ)
Kdo si hraje, nezlobí, a kdo si hraje ve škole, se také hodně naučí. Důkazem toho
jsou naši žáčci 1. B, třídy Světa vzdělání, s rozšířenou výukou anglického jazyka. V prvním pololetí školního roku se díky konceptu výuky Wow English zvládli naučit spoustu
nových slovíček a frází – umí se představit, popisovat pocity, věci, barvy, školní potřeby,
části těla, reagovat na povely ve výuce nebo říci, co jim chutná a co třeba ne. Přitom si
procvičí tělo i mozek, zpěv, tanec a pohyb jsou součástí každé výuky stejně jako práce
s interaktivní tabulí, čas od času i s počítačem.
Říkáte si, proč se učit už v první třídě pracovat na počítači? Protože díky „chytrým
telefonům“ mnoho dětí s klasickým stolním počítačem zkušenosti nemá. Navíc předmět „informatiky“ postupně získává novou tvář a hlavně obsah. Všechno to zní tak
zajímavě – práce s daty a programování už od 3. ročníku! Ale jak ten počítač vlastně
zapnout a ovládat myší, pohybovat se v online cvičení na internetu, přepínat mezi okny
na pracovní ploše, to jsou základy, na které zkrátka budeme připraveni!
Nejdůležitější ale je, aby si děti z výuky vždy odnášely kromě znalostí také spoustu
pěkných zážitků.
Mgr. Monika Ministrová
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Zimní olympiáda ve školní družině (2. ZŠ)
Většina z nás v minulých dnech žila zimní olympiádou v Pekingu. Také v naší družince, jsme den co den
probírali nové události na olympiádě, výkony našich
sportovců, či medaile našeho týmu. Zkrátka fandili jsme
a prožívali každý náš úspěch.
Povídali jsme si o všech sportovních odvětvích,
ve kterých se soutěžilo. Popsali jsme si je a vysvětlili
jejich pravidla. Nebylo tedy divu, že jsme si uspořádali
družinovou zimní olympiádu. Sníh ne a ne napadnout,
ale přesto jsme to nevzdali a zimní podmínky jsme si
vytvořili sami… sníh z papíru, lyže z kartonu, na biatlon jsme použili Nerfku a jako dres nám postačily zimní
čepice a lyžařské rukavice, zkrátka - poradíme si vždy
a za každého počasí.
Nastal den “D” a soutěžení mohlo začít. Ale co by to
bylo za olympiádu, kdybychom nezažehli olympijskou

pochodeň? Využili jsme k tomu elektrickou čajovou
svíčku, vloženou do bílého stočeného papíru. Děti si předávaly pochodeň velmi opatrně, aby nám oheň nezhasl.
Všichni jsme byli naplněni velkým očekáváním a sportovním duchem. Těšili jsme se na sportovní klání, která
probíhala téměř denně.
Soutěžilo se v jednotlivých třídách a ve čtyřech disciplínách:
1. Lední hokej - gól do branky pomocí florbalových hokejek
2. Běh na lyžích - běh po trase s lyžemi z kartonu
3. Skok na lyžích - skok z “můstku”
4. Biatlon
Poslední zmiňovaný byl pro děti nejzábavnější, protože si zkusily střílet z takzvaných nerfek. I když čas nám
více soutěží nedovolil, a vypadalo to, jako soutěže na
suchu, přesto děti soutěžily s vervou a nadšením. Tajně

jsme doufali, že maminky pochopí náš sportovní elán
a nebudou se zlobit, když nebudeme jako ze žurnálu.
Vyhodnocení a ocenění těch nejlepších sportovců
proběhlo po poslední disciplíně. Vítězové za velkého
aplausu dětí a fotografování převzali své zasloužené
medaile a diplomy. Po celou dobu družinové olympiády
byl na nástěnce zveřejňován Družinový zpravodaj s aktuálními sportovními výsledky z jednotlivých disciplín
a fotografiemi.
I Vy si jej nyní můžete
přečíst a prohlédnout po
sejmutí QR kódu.
Bc. Monika Kučerová
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Prvňáčci a jejich paní učitelky
Na 3. Základní škole Holešov se pro tento školní
rok otevřely dvě první třídy po 22 žácích. Vedení školy si
uvědomuje, že nástup do první třídy je velmi zásadním
mezníkem v životě dítěte a celé rodiny, a proto již před
vstupem do 1. třídy organizujeme společná setkávání
s předškoláky a jejich rodiči. V rámci aktivit s názvem
„Předškolák“ mohou školu navštívit v říjnu, únoru,
březnu a v červnu, seznámit se s prostředím školy, s budoucími paní učitelkami a vyzkoušet si svoji šikovnost
v předškolních dílničkách, při sportovním odpoledni či
zápisu nanečisto.
Pro úspěšný start každého prvňáčka je důležité
adaptační a přípravné období. Každé dítě je na školu připraveno jinak a díky důkladně promyšlené řadě činností
má každý čas na to, aby dozrál, seznámil se s prostředím
školy, se svými spolužáky a nabyl zdravé sebevědomí

a jistotu do další práce. Celé září věnujeme rozvoji zraku,
sluchu, řeči, výslovnosti, jemné a hrubé motoriky, rozšiřujeme slovní zásobu a podporujeme logické myšlení.
Činnosti volíme tak, aby se děti učily soustředit, plnit
zadané úkoly, naslouchat a být trpělivé. Dobře víme,
že všechny tyto oblasti jsou důležité pro lepší zvládnutí
následného čtení, psaní a počítání, a proto postupujeme
tak, abychom nic neuspěchali.
Na každé nové písmenko máme vyčleněný celý týden, ve kterém jej vnímáme všemi smysly a naše hrátky
s písmenem završíme výtvarným listem znázorňující danou hlásku. Listy každému poctivě vkládáme do vlastního portfolia a ke konci roku si z něj vyrobíme originální
knihu s názvem „Abecedka od Áčka do Zetka“.
Ve výuce využíváme formy tvořivé školy a činnostního učení. Děti jsou vtaženy do příběhu a pomocí věcí či

pomůcek ve svých rukou si vytvoří konkrétní představy.
Aby se vědomosti a dovednosti získané z konkrétní činnosti dobře upevnily, dostávají děti příležitost si o prožitcích a poznatcích pohovořit. Takové učení žáky baví,
protože ho nevnímají jako učení, nýbrž jako zábavu. Navozuje u žáků příjemné pocity, pozitivní emoce a zažívají
přirozený úspěch.
Všichni třídní učitelé na 1. stupni se dlouhodobě
zabýváme vývojem a problematikou mladšího školního
věku, vzájemně si předáváme zkušenosti a seznamujeme se s novými nápady.
Není náhoda, že náš školní vzdělávací program
nese název „Cesta za poznáním“. A je to také cesta plná
radosti, která vede k sebejistotě, samostatnosti a odpovědnosti.
vyučující 1. stupně, 3. Základní škola Holešov

Masopust na 3. Základní škole
Masopustní veselí jsme si letos užili i v naší škole.
V úterý 1. března přišli žáci do školy v maskách, a tak se
celý den po škole pohybovali šerifové, sportovci, medvědi, princezny a spousta dalších netradičních postav.
Na památku se mohli vyfotit ve fotokoutku, který připravil Spolek žáků. V každé třídě proběhlo vyhodnocení
a ocenění nejlepší masky a na výherce čekala sladká
odměna. Masopustní veselí nám zpříjemnily také paní
kuchařky, které svým malým i velkým strávníkům v tento den připravily k obědu výborné masopustní koblížky
plněné vynikající meruňkovou a jahodovou marmeládou. V odpoledních hodinách proběhl ve školní tělocvičně Maškarní karneval pro děti školní družiny. Jsme rádi,
že si všichni tento veselý den ve škole užili.
Spolek žáků,
3. ZŠ Holešov
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Rok ve školní družině
Na 3. Základní škole v Holešově pracuje i v letošním
školním roce šest oddělení školní družiny. Odpolední
činnosti pro děti jsou pestré a zajišťují přihlášeným žákům aktivní a smysluplné trávení volného času.
Začátkem tohoto školního roku jsme se postupně
mohli vrátit k osvědčeným aktivitám. Podařilo se uskutečnit
hudební program z oblasti muzikoterapie pod vedením paní
Mgr. Aleny Svobodové s názvem„Na vlně zvuků“. Tato aktivita je mezi žáky velmi oblíbená. Žáci se při ní seznamují s netradičními hudebními nástroji, mohou si osahat a vyzkoušet
hru na buben, fujaru, dešťovou hůl, misky, zvonky, žábu
a spoustu dalších zajímavých hudebních nástrojů. Smyslem
tohoto projektu je rozvíjení vztahu nejen k hudebnímu
umění, ale také naučit se při hudbě zklidnit a relaxovat.
S paní Svobodovou dlouhodobě spolupracujeme
i na vzdělávacím projektu „Buďme kamarádi“, kde si
děti mohou prakticky vyzkoušet nejrůznější edukační
pomůcky: zacházení se slepeckou holí, ovládání invalidního vozíku, četbu Braillova písma aj. Zábavnou formou
se děti dozvídají spoustu nových informací na téma
hendikepovaných lidí kolem nás. Vedeme naše děti
k vzájemné toleranci, empatii a pomoci zdravotně znevýhodněným občanům naší společnosti.
Školní družina pravidelně spolupracuje s Městskou
knihovnou a MKS Holešov. Knihovnu pravidelně navštěvujeme a každý měsíc se setkáváme s knihovnicí paní
Bc. Hanou Zaoralovou na literárních besedách. Besedy jsou vždy na zajímavá témata, která motivují děti
ke čtení, půjčování knih či vlastní literární tvorbě.

Neopomínáme ani sportovní aktivity. Využíváme
naše nadstandartně vybavené školní hřiště, zahradu, tělocvičnu, ale spolupracujeme i s TyMy centrem - střediskem volného času, které pro naše děti připravuje nejen
sportovní aktivity, ale i výtvarné soutěže, kterých se rádi
zúčastňujeme.
Mimo tyto aktivity mohou žáci školní družiny celoročně navštěvovat řadu různorodých kroužků – keramické tvoření, vaření, klub deskových a míčových her,
čtenářský klub, tvořivé dílny. Nabídka je velmi pestrá
a přináší dětem nejen radost, ale i vhodně vyplněný

volný čas pro jejich všestranný rozvoj. Pravidelně a rády
se děti školní družiny zapojují i do různých charitativních
projektů a svými malými výtvarnými dílky vykouzlují
úsměvy na tvářích seniorů, zlepšují prostředí nemocničních chodeb nebo pomáhají zvířátkům.
Během celého roku rozvíjíme u dětí také kladný
vztah k lidovým zvykům a tradicím. S blížícími se svátky
Velikonoc jich bude opravdu hodně. Už teď se těšíme na
oslavu masopustu, vynášení Moreny nebo velikonočního tvoření.
vychovatelky školní družiny, 3. ZŠ Holešov

Předškolákovo sportovní odpoledne
Po delší pauze způsobené covidem jsme se na 3. Základní škole těšili na sportovní
odpoledne, na které jsme pozvali budoucí prvňáčky a jejich rodiče. V odpoledních hodinách naše tělocvična ožila a ozýval se z ní nadšený jásot i tradiční pokřik: „ Sportu zdar.“
Předškoláci s radostí zdolávali připravenou překážkovou dráhu a pak si oddechli
u hry s barevným padákem. Za odměnu se mohli sklouznout na skluzavce zavěšené na
žebřinách a tím prokázali, že se nebojí ničeho, ani výšek. Všichni malí sportovci získali
za své výkony zlatou „fidorkovou“ medaili.
Mgr. Ivona Vávrová, Mgr. Gabriela Nováková,
třídní učitelky 1. ročníku
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Učitelé holešovského gymnázia v Německu
Po úspěšných minulých projektech se i v letošním
roce naše Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov zapojilo
do programu ERASMUS+. Projekt s názvem WELLBEING
IN SCHOOLING COMMUNITY bude probíhat od roku 2022
do konce roku 2023. V rámci tohoto projektu se učitelé
holešovského gymnázia zúčastnili od 3. 2. – 7. 2. 2022

přípravného pobytu v německém městě Köthen ve Freie
Schule Anhalt in Köthen (Gemeinschaftsschule Anhalt
e.V.) ve spolkové zemi Sachsen-Anhalt, jehož cílem bylo
plánování projektových aktivit. S touto školou má naše
gymnázium již delší vztah a dobré přátelství vzhledem
k výměnným pobytům, které jsme zrealizovali v minulosti. Nyní se náš „ERASMUS+“ tým rozhodl, že
toto partnerství prohloubíme i v rámci projektu EU.
Celý projekt je zaměřen na
mapování „spokojenosti
a dobrého soužití“ žáků
a učitelů v různých školách
států Evropské unie, takže

na naše žáky a učitele, kteří se do projektu zapojí, čeká
nelehký úkol proniknout do „útrob“ školního života. Výše
uvedený „přípravný pobyt” sloužil především k představení našeho projektu partnerům z Německa a také
k prodiskutování programu čtrnáctidenního studijního
pobytu skupinky našich gymnazistů na německé škole.
Během našeho pobytu jsme s německými přáteli hovořili nejen o budoucí akci, ale věnovali se i poznávání
Köthenu a Halle (Saale), tedy města, ve kterém jsme byli
ubytováni. Přípravný pobyt dopadl nad očekávání dobře
a už se těšíme na opětovnou návštěvu Německa – tentokrát již s našimi žáky.
Za tým projektu Erasmus+ „Wellbeing in scholling
community“
Mgr. Václav Novotný

„Teoretické okénko okem logopedie“
Znáte to. Dostanete nápad, který chcete uskutečnit,
a potom si s ním nevíte rady. Chtěla jsem se s vámi podělit, jak to chodí u nás s logopedií.
Pracuji ve školce, kde děti od rána do odpoledne
šveholí, brebentí, pusinky jim jedou. Mně už by z toho
šveholení a brebentění bolela pusa. Jsem ráda, že mám
kolegyni, se kterou se v mluvení střídáme. A v té spleti zvuků slyšíte zvuky, kterým nerozumíte, neumíte
je zařadit do žádné skupiny jazyků, ale určitě patří do
skupiny slovanských jazyků. Vidím, že kluci a holky si
rozumí, smějí se na sebe, při hře dobře spolupracují, jsou
spokojení. A já? Také se chci domluvit, být spokojená
a veselá, rozumět té „dětské řeči“. Člověk je tvor akční,
od myšlenky nemá daleko k realizaci. V roce 2001 vznikla v naší Mateřské škole Sluníčko Holešov logopedická
třída pod záštitou SPC Brno. Třídu jsme pojmenovali Kuřátka, protože ta také šveholí a brebentí od rána. Já jsem
se těšila, že budu dětem rozumět a budu mít partnery
na povídání a hraní. Přijdou ale děti do třídy, která je
nová, neznámá. Co mě tam čeká. Budou vědět, že Kuřátka jsou třída jako každá jiná. Pracuje se zde stejně jako
v ostatních třídách v naší školce. Navíc procvičujeme jazýček, mluvidla, dýchání, sluch a motoriku rukou. Budou
rodiče mít zájem? S odvahou jsme je oslovili. Co je důležité pro navázání vztahů? Důvěra. Rodiče nám důvěru

dali a dávají více než dvacet let. Třída je plná odvážných
dětí a rodičů, kteří se s námi nebojí pustit se s tou hrdou
paní logopedií do boje. Do procvičování všeho potřebného. Nemyslete si, že ke správné komunikaci patří pouze
správně vyvozené R, Ř. Důležitá je i správně poskládaná
věta, bystrý sluch, zrak, správně nachystaná ruka pro
psaní písmenek ve škole. A hlavně, spokojený kluk nebo
holka. Že se mu všechno povedlo, a teď mu všichni rozumějí, i když se zeptá: „Můžu si jít hrát s vráčky s Karorínkou, která má na krku koráre“. Ano, čtete dobře. „Když
jsem se něco naučil, tak to říkám všude. Proč bych se tím

nepochlubil, a asi je to správně, když se všichni usmívají.“ Nebojte, těm dětem to v pusince natrvalo nezůstane,
a sami přejdou od výslovnosti s přehnaným používáním
R, Ř, L ke správné výslovnosti a komunikaci. A na konci
té dlouhé a veselé cesty jsem i já spokojená a nemusím
se ptát: „Řekni mi to ještě jednou.“ Kdykoliv nyní otevřu
dveře do naší kuřátkové třídy slyším – teď půjdu já, kdy
já půjdu, já jsem ještě nebyl. A já? Já už to teď znám.
Dětskou důvěru nesmím nikdy zklamat.
Bc. Jana Novotná,
logopedka Mateřské školy Sluníčko Holešov

Konkurs na ředitele/ředitelku
Starosta obce Míškovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Míškovice.
Podrobné informace o požadavcích a náležitostech písemné přihlášky najdete na webových stránkách obce Míškovice www.obecmiskovice.cz.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2022
Písemnou přihlášku a uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 13. 4. 2022 do 12 hodin na adresu: Obecní úřad Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice.
Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ – NEOTVÍRAT.
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Peer program
Lektorování peer programu má na Vyšší policejní
škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově dlouholetou tradici. Proškolování nových peer
lektorů z řad žáků střední odborné školy se uskutečňuje
za podpory města Holešova. V poslední době se nám
osvědčila spolupráce se společností Tokaheya, která působí v Holešově.
Po delší vynucené pauze (způsobené opatřeními
v souvislosti s nemocí Covid 19) se naši „píráci“ opět pustili do práce. Po pečlivé přípravě „nastoupili“ nejdříve na
své spolužáky v rámci adaptačního workshopu pro první
ročník a před Vánoci si vyzkoušeli své dovednosti i na
žáky druhého ročníku.
Kromě „domovské školy“ stihli ke konci roku 2021
navštívit s programem 2. Základní školu Holešov. Zatím
poslední realizovanou akcí je práce se třemi třídami osmého ročníku a třemi třídami devátého ročníku na 3.
Základní škole v Holešově.
Zde je článek našich supervizorů z 3. ročníku.
Skupina vybraných studentů VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří působí jako lektoři peer programu, si připravila pro osmý a devátý ročník 3. ZŠ v Holešově programy
v rámci školení v oblasti prevence proti návykovým látkám a závislosti na nich.
Ve středu 16. února strávily tři skupinky ve složení
Mariny Kadlecové, Eliz Kelnarové, Petra Louly, Růženy
Dydjakové, Martina Batěka, Lucie Nedbalové, Natálie
Houškové, Viktora Marina, Vojtěcha Reichela a Kateřiny Mrázkové čtyři vyučovací hodiny s třídami osmého
ročníku, aby se společně pobavili o problematice drog
a jejich předcházení.
Programu následujícího dne se pro třídy devátého
ročníku ujali také zbývající vybraní studenti Lucie Kociánová, Linda Malčoková, Timur Pjatygin a David Sedlář.
Spolupráce s žáky jmenovaných ročníků základní školy
byla výborná. Třídy zažily mnoho zábavy, ale především
ponaučení ve zmíněné oblasti prostřednictvím promyšlených her a skupinových prací. Z obou dnů vzešla nejen
legrace, ale doufejme, že také cenné lekce a budoucí výsledek ve formě vyvarování se drog a návykových látek.
Dydjaková Růžena a Petr Loula – 3. ročník

K dokreslení přidávám i ohlasy žáků z 3. základní
školy (bez úprav).
8. ročník
• Líbil se nám celý program a nejlepší bylo povídání
v kruhu. Dozvěděli jsme se něco nového o drogách
a taky o nás navzájem a ještě jsme se výborně bavili.
• Instruktoři Kačka, Vojta a Marťa byli super, chovali se
k nám jako kamarádi a při tom nám řekli nové informace.
• Dopoledne rychle uběhlo a my jsme litovali, že program
skončil.
• Nejlepší byla hra „Nikdy jsem…“, protože u ní byla legrace, hodně jsem se toho o svých spolužácích dozvěděla.
• Líbilo se mi všechno, byli na nás hodní a je fajn slyšet
tyhle věci od stejně starých lidí, než od učitelů.
• Hlavní téma bylo drogy – zjistila jsem, že toho moc nevím, tak jsem si i něco nového zapamatovala
• Co se týče aktivit, tak zábava byla. Studenti byli milí, jen jsem
očekávala, že nám řeknou víc informací o drogách apod.
• Já si myslím, že program byl velmi dobrý, ale mohlo
tam být více informací o návykových látkách, a že nám
třeba vysvětlí, jaká návyková látka má jaké účinky a co
to s námi může udělat. Jinak to bylo super.
9. ročník
• Dnešní program byl fajn. Překvapilo mě, že vedoucí nebyli dospělí, ale děcka o něco starší než my. Byla s nimi
sranda. Líbilo se mi povídání o drogách i hry. Nebavila
mě hra „Městečko Palermo“, ale jinak to bylo super.
• Program jsem si dost užila, jak Městečko Palermo, tak
i Virus a spoustu dalších. Jsem ráda, že k nám studenti
přišli a my si s nimi mohli užít dopoledne.
• Bylo to fajn a Růža, Viktor a Linda taky. Program, který
si připravili, byl zajímavý a líbil se mi. Jsem ráda, že za
námi přišli.
• Dnešek se mi moc líbil. Klidně by mohl být další takový
den. Všechny hry, které jsme hráli, mě bavily a myslím,
že ostatní také.
• Můžu říct, že to předčilo mé očekávání. Program byl
zábavný a moc jsem se bavila.

• Líbilo se mi všechno. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací. Celý program byl zajímavý a působil na mě
dobře.
• Působilo to na mě pozitivně. Bavili jsme se o zajímavých
tématech. Dozvěděli jsme se mnoho o svých spolužácích a otevřelo nám to oči.
• Líbilo se mi, že to byli kluci v našem věku. Nemuseli jsme
se bát, že když něco řekneme, že nás budou soudit. Kluci
byli příjemní a přátelští.
• Líbilo se mi vystupování a vyjadřování kluků. Ti kluci to
s „děckama“ umí. Peer program měl smysl. Dozvěděli
jsme se, jak se máme zachovat a komu volat, když budeme mít nějaký problém.
• Líbilo se mi, jak měli vše nachystané a připravené. Byla
s nimi sranda. Klidně bych si to ještě jednou zopakoval.
• Program mě bavil. Holky k nám byly upřímné a líbilo
se mi, že se k nám nechovaly jako učitelé, ale spíš jako
kamarádi.
• Bylo to zábavné, ale i poučné. Dověděla jsem se něco
o drogách a o tom, jak by mi mohly ublížit. Budu o tom
více přemýšlet a všímat si, co se děje kolem mě.
• Dnešnímu programu dávám jedničku s hvězdičkou. Jen
je škoda, že v naší třídě byly jen samé holky a nepřišel
žádný kluk. Ale i tak to byl dobře prožitý den.
Peer program považujeme za důležitou součást
prevence rizikového chování. Tato forma je o to cennější
a snad i účinnější v podání lektorů – vrstevníků, kteří
program realizují. Nejen že vzdělávají sami sebe a zvyšují si své lektorské dovednosti, ale pozitivně působí i na
své spolužáky.
Ráda bych poděkovala všem školám za spolupráci,
našim lektorům za jejich nasazení a kolegyni Mgr. Kotoučové za dlouhodobé úspěšné vedení programu ve VPŠ
a SPŠ MV v Holešově.
Mgr. Eva Vichlendová
VPŠ a SPŠ MV v Holešově
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Rekordní Tříkrálová sbírka 2022 v Holešově a okolních obcích
Všichni si jistě pamatujete, jak probíhala Tříkrálová
sbírka v minulém roce. I letošní koledování klasickou
formou bylo vlivem pandemické situace v České republice
ohroženo. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Starosta města Holešova i starostky a starostové obcí Mikroregionu
Holešovsko se přiklonili k zachování tradice tříkrálového
koledování, aktivně se zapojili do vyhledávání vedoucích
skupinek a dětí tak, aby mohli občané po dvou letech
opět slyšet zpěv „My tři králové …..“.
V Holešově se za neuvěřitelně krátkou dobu podařilo
vytvořit 23 kolednických skupinek, ve Všetulích koledovalo 7 skupinek a po 2 skupinkách v Žopech, Količíně, Dobroticích a Tučapech. To vše za vydatného zapojení pana
starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, pana
Mgr. Petra Chvátala, předsedů osadních výborů, paní
Bc. Hany Helsnerové a pana Ing. Karla Bartoška, skautů,
pedagogického vedení a žáků 2. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov
a dalších dobrovolníků z řad občanů. A stejně jako v minulých letech byly Římskokatolickou farností v Holešově zapůjčeny prostory domu U sv. Martina pro shromáždění vedoucích a dětských koledníků. Odtud se v sobotu 8. ledna
2022 vydali rozdávat své poselství. Po návratu zpět na ně
čekalo občerstvení v podobě koláčků, ovoce a také novinky
– párku v rohlíku. Přístroj na výrobu této oblíbené pochoutky zapůjčil Otec děkan Mgr. Jerzy Walczak a zároveň zajistil
i tolik potřebnou masnou surovinu. Dalšími sponzory
letošní tříkrálové sbírky byly firmy Svoboda a Březík –
pečivo, s.r.o, a Wastex, spol. s r.o., Holešov.

Kromě klasického koledování byly po městě Holešov díky ochotě provozovatelů obchodů s potravinami,
drogérií, lékáren či tabáku rozmístěny statické tříkrálové
kasičky, do kterých mohli ochotní občané přispívat až do
16. ledna 2022.
Celkový výtěžek (prozatím bez online koledy
a bezhotovostních plateb) činí úctyhodných 786 474 Kč,
v kasičkách se objevilo i 8 ks mincí jiné měny. Výtěžek
bude použit na pořízení nového auta pro DZP (Domácí
zdravotní péče) a přímou sociální pomoc.
Děkujeme všem zúčastněným osobám, sponzorům,
starostům obcí Mikroregionu Holešovsko a dobrovolníkům
a dětem za jejich aktivní účast při Tříkrálové sbírce 2022.
Výsledek TKS 2022 v Mikroregionu Holešovsko:
HOLEŠOV
203 665,VŠETULY
73 426,DOBROTICE
12 438,KOLIČÍN
15 916,TUČAPY
19 203,ŽOPY
13 267,STATICKÉ POKLADNIČKY
34 876,ON-LINE KOLEDA (K 19. 1.)
2 900,(obce Mikroregionu Holešovsko)
BOŘENOVICE
8 110,- Kč
HORNÍ LAPAČ
16 905,- Kč
JANKOVICE
17 157,- Kč
KOSTELEC U HOL.
34 271,- Kč
KUROVICE
15 575,- Kč

Nízkoprahový klub Coolna děkuje za podporu
Nízkoprahový klub Coolna prožívá pěkné období. Na
podzim loňského roku se nám podařilo dokončit rekonstrukci 2 místností – kuchyňky a klubovny. Díky tomu
máme k dispozici více prostoru pro různé aktivity, které
služba nabízí. V opravené kuchyni probíhá pravidelně,
co 14 dní, dílna vaření. Od podzimu už jsme si tak mohli
vyzkoušet spoustu, především sladkých, dobrot. Na rekonstrukci nám přispělo i Město Holešov částkou 30 000 Kč, za
což vedení města moc děkujeme.
I o Vánocích jsme krásnými dárky rozšířili vybavení klubu. Díky Arcidiecézní charitě Olomouc a jejich spolupráci s firmou LEGO, jsme obdrželi několik krabic této skvělé stavebnice. A díky pravidelné vánoční sbírce Krabice od bot, kterou již
několik let zaštiťuje Diakonie ČCE, jsme získali krásné knížky,
hry a výtvarné potřeby, které nám budou sloužit v klubu.
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V letošním roce pokračujeme v získávání potřebných
financí. Před pár dny byla totiž ukončena pravidelná hlasovací soutěž „Vy rozhodujete, my pomáháme“ společnosti
Tesco ve spolupráci s NROS po celé republice. Nám se podařilo přihlásit projekty ve dvou městech. V Kroměříži jsme se
umístili na 3. místě a získáme tak částku 10 000 Kč. V Holešově jsme byli o poznání úspěšnější a obsadili jsme krásné
1. místo, které je ohodnoceno částkou 30 000 Kč. Moc nás
potěšilo velké množství získaných žetonků, a proto moc
děkujeme všem, kteří hlasovali pro náš projekt. Díky vám
všem teď budeme moci do Coolny pořídit velmi potřebné
kuchyňské vybavení. Veškeré peníze budou tedy použity na
nákup vybavení a materiálu do Coolny. O tom, co pořídíme,
vás budeme informovat v průběhu roku.
A jak teď vlastně fungujeme? Po dlouhém období neustálých změn a omezení se pomalu ale jistě vracíme do normálu. Nízkoprahový klub Coolna je otevřen každý všední den
od 12 do 17 hodin na ulici Školní, v bývalém SVČ Duha. Dětem
od 6 do 18 let nabízíme bezpečný prostor pro smysluplné
trávení volného času a také pomoc se školní přípravou. Každou středu navíc probíhá doučování a čtvrtky jsou vyčleněny
na pravidelnou dílnu vaření nebo tvoření. Veškeré informace
najdete na sociálních sítích nebo přímo u nás, stačí jen přijít.
Kdo k nám nezavítal v prosinci na Den otevřených
dveří, tak nemusí smutnit, protože bude i v letošním roce,
a to hned v květnu, konkrétně ve středu 11. 5. 2022. Charita Holešov bude totiž slavit krásné 30. výročí od jejího
vzniku, a tím pádem bude klub přístupný k nahlédnutí
široké veřejnosti. Těšíme se na vaši návštěvu!
Za Nízkoprahový klub Coolna Klára Zalabáková

LUDSLAVICE
MARTINICE
NĚMČICE
PACETLUKY
PRUSINOVICE
PŘÍLEPY
RACKOVÁ
ROŠTĚNÍ
RYMICE
TŘEBĚTICE
ZAHNAŠOVICE
ŽERANOVICE

31 305,- Kč
30 654,- Kč
11 552,- Kč
9 495,- Kč
31 026,- Kč
42 689,- Kč
33 905,- Kč
20 858,- Kč
30 960,- Kč
13 995,- Kč
24 618,- Kč
40 608,- Kč

Tříkrálovou sbírku můžete i nadále podpořit darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes
složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS 777
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
Více na https://www.trikralovasbirka.cz

Poděkování charitním
pracovníkům
Vedení Charity Holešov a Charitní pečovatelské služby děkuje celému charitnímu pečovatelskému týmu za
obětavou, psychicky i fyzicky náročnou práci nejen v době
Covidu. Dokázali jste stát v první linii. Dokázali jste jezdit
v ochranných pomůckách do rodin v karanténě, do rodin
covid pozitivních a dokázali jste být tam, kde to bylo potřeba! Velmi si této vaší práce vážíme!
Děkujeme i všem rodinám a spoluobčanům, kteří nám vypomáhali při péči o své blízké, také za dary
a vstřícnost.
Děkujeme všem našim klientům za trpělivost a spolupráci v této nelehké době.
Doufejme, že doba „covidová“ už je za námi a že nás
tento čas utužil pro zvládání dalších životních etap.
Charita Holešov

www.holesov.cz
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Rohálovská 50 zve na 13. ročník. V sobotu 30. 4. obsadí bikeři Prusinovice
Klasický termín, klasická trasa
Termínově se Rohálovka vrací na poslední dubnovou
sobotu 30. 4. 2022. Po startu se pojede úvodní okruh, po
průjezdu rychlostní prémií se pokračuje na Pacetluky, Karlovice, pak přichází na řadu brod v Líšné, panelovka v půli
trati, traily a Vesanské rokle v Ochozském lese, agrokulturní
vložka v Dobroticích, průjezd zámeckou oborou, brod řeky
Rusavy v Holešově, Tučapské pivní zastavení a přes kravín do
cíle. Pěkné výhledy a spousta menších kopečků, na kterých
ve finále nasbíráte slušné převýšení okolo 1000 metrů.
Na trase budou 4 občerstvovací stanice s dobře naladěnou obsluhou (NEKO, Sokol Třebětice, dvůr Dobrotice,
MS Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků a spousta
diváků podél trasy.
Čarodějnický ročník
13. ročník vychází na pálení čarodějnic a Rohálovská
padesátka se ponese v tomto duchu. Plakát je harrypotterovský, magické samošlapací ponožky nebo bidon na
kouzelné lektvary pro předem přihlášené. Více prozrazovat nemůžeme... ale každý, kdo pojede závod vyzdoben
za čaroděje či čarodějnici nebo postavu z Harryho Pottera, dostane dvojitou poukázku do rumového stánku.
Vyhrát může každý
Rohálovská padesátka odstartuje ve 12:30. V mužské ani ženské kategorii není jednoznačný favorit(ka)
a šanci vyniknout mají regionální bikeři a bikerky. V minulém ročníku vyhrál Tomáš Ševců. Rekord Rohálovské
padesátky drží od roku 2019 Johnny Cattaneo s časem
1:45:00 (průměrná rychlost 28,6 km/h). Za jeho překonání slíbil starosta Prusinovic Zbyněk Žákovský láhev
(možná i demižón) slivovice. V ženské kategorii bude na
zlatý hattrick útočit Julie Malošíková.
Závod je zatraktivněn řadou speciálních kategorií. Je
vypsána kategorie TIR (jezdci nad 100 kg - 24 účastníků
této kategorie jelo loni = tloustneme) a soutěž 3členných týmů. Závod je součástí Rohálovského duatlonu
a místní série „MTB král Hostýnek“, do které je zahrnuta
Rohálovská 50ka, Drásal A a Obr Drásal, Hostýnská 50ka,
Rusavská 50ka a Zlínská 50ka.
Děti si zazávodí na terénním okruhu
Ještě před hlavním závodem od 9:00 proběhnou
závody dětí ve 14 kategoriích. Pojede se na okruhu (1,35

km) s překážkami stejném jako v roce 2021. Všechny
kategorie mají start a cíl na fotbalovém hřišti (pozor,
prezentace pouze na kulturním domě). Vyhlášení dětí
proběhne v 13:30 v zázemí hlavního závodu na pódiu
- děti si zaslouží velký potlesk. Organizaci dětí zajišťuje
tým Holešovských Pokalíšků.

běžců a běžkyň, druhý podzimní hromadný ultramaraton
pokořilo 20 startujících. Běžecký rekord patří Davidovi
Pelíškovi s časem 3:34:28.
Samozávod neotvíráme bikerům, abychom zvěři
dali klid a navíc už v dubnu máme v okolí kamarádské
MTB závody (Morkovské bajk, Chřibská 50).

Po Rohálovce se nejezdí hned domů
V sobotní odpoledne bude bez přestání probíhat
doprovodný program. Před vyhlášením zahrají Fancy
Faces, hned po vyhlášení začíná večerní zábava. Vystoupí
Reflexy, po nich Skarlet rock.

12 ročníků Roh50 v číslech
Za 12 let historie MTB Rohálovka měla 7461 účastí,
průměrně 621,8 účastníků hlavního závodu a 187 dětí,
3128 různých bikerů a bikerek. 26 bikerů absolvovalo
všech 12 dosavadních ročníků, 16 bikerů a bikerek má
jednu absenci. Více ve statistice závodu.

Třetí Rohálovský běžecký ultramaraton bude
samozávodní
Bude možné ho pokořit od 9. do 29. dubna
2022. Proč samozávodní?
V den závodu nedokážeme
poskytnout běžcům takový komfort jako bikerům
- z pohledu bezpečnosti,
zajištění občerstvení i atmosféry, kterou si běžci
opravdu zaslouží. Zároveň
věříme, že nehromadný
závod má své kouzlo - bez
stresu, sami v přírodě,
a běžíte, kdy se Vám zkrátka chce! Tři nejlepší v kategoriích oceníme během
hlavního vyhlášení Roh50.
Samobůůůfet v Rohálově, jakožto zázemí, už je
připraven, občerstvovačka
v lesním samobůůůfetu
ve Vesanské rokli je také
v provozu. Pravidla a způsob měření přes kódovou
klávesnici bude zachován
jako loni (propozice běhu).
První jarní samozávodní Rohálovský ultramaraton 2021 si zaběhlo 56

Školička bruslení tradiční součástí zimní sportovní nabídky
v Holešově
Když náš spolek Orel v roce 2019/2020 přišel s nápadem uspořádat školičku bruslení, netušili jsme, že
si získá takovou oblibu a ohlas. Letošní sezóna začala
6. prosince 2021 ukázkovou hodinou zdarma, a poté až
na jednu prázdninovou neděli pokračovala do ukončení
sezóny 27. února 2022. Za tu dobu se v ní vystřídalo na
250 dětí. Většina z nich v těchto výukových hodinách
absolvovala vůbec své první krůčky na bruslích.
Velké poděkování zaslouží náš hlavní trenér Vladimír Sedlář, který děti umí zaujmout a získat si oblibu

nejen u nich, ale i u jejich rodičů. Letošní sezóna byla
určitě nejdelší a nejúspěšnější v historii holešovského
bruslení. Za spolupráci děkujeme rovněž Technickým
službám a samozřejmě zastupitelům města, kteří dokázali vyčlenit potřebné finanční prostředky na ledovou
plochu v Holešově.
Lenka Karhanová,
starostka jednoty Orel
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Holešovští vzpěrači ovládli 1. kolo ligy juniorů!
Pro Holešovské siláky začala vzpěračská sezóna
v Boskovicích na 1. kole ligy juniorů do 20 let. Po loňském
obhájení titulu vicemistrů ČR začali naši junioři letošní
sezonu fantasticky. Celkový výkon 1 292 bodů znamenal
jak vítězství v moravské skupině “C”, tak i vítězství mezi
všemi družstvy v republice. Holešovští junioři se tak usadili na čele celostátní tabulky a stali se horkými favority
na historicky první titul v nejvyšší juniorské soutěži.

Skvělými výkony se blýskli Jan Kolář, který v olympijském dvojboji zvednul úctyhodných 280 kg a stal se nejlepším závodníkem našeho týmu a jeho mladší bratr David
Kolář, který vytvořil nový český rekord do 17 let v nadhozu,
když vzepřel 137 kg. Honza se navíc v tuto chvíli připravuje
na květnové Mistrovství světa do 20 let. V “A” týmu nastoupili ještě úřadující juniorský mistr světa v hodu kladivem
Jan Doležálek, Vojtěch Šimčík a Pavel Mynařík.

V Boskovicích nastoupil i “B” tým juniorů z Holešova, který v moravské skupině “C” skončil na 5. místě.
Děkujeme realizačnímu týmu ve složení: Daniel Kolář,
Jan Kolář, Simona Rančev a Filip Chodil, který se staral
o naše závodníky.

V cíli čekalo na běžce občerstvení a odpočinek při
výborné polévce, koláčcích a dalších dobrotách. Závodníci
si povídali o zážitcích z běhu i trati. Kopce, kde ještě ležel
sníh, sjížděli po zadních částech těla. Následovalo vyhlášení vítězů, kteří dostali medaile, diplomy a hruškový frgál.
Kryštof obdržel také pohár. Počasí se vydařilo a závodníci
se těší na další ročníky.

Dík pořadatelům za bezva organizaci a výbornou
náladu po celý závod. Tímto bych chtěl jménem závodníků poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Ostatním
pak doporučuji, aby se také příště zúčastnili, jedná se
o bezva akci.

Josef Kolář

Jankovická krůta
Dne 6. 2. 2022 se konal 6. ročník. Nejedná se o závod,
kdo dříve sní „moráka“, ale o běh asi 15 km v Hostýnských
vrších. Účastnilo se 24 závodníků, z toho dvě ženy a nejmladší Kryštof – vítězem ve své kategorii. Start byl u obecního úřadu ve 12:00 a cíl byl na tenisovém kurtu. Běželo se
na Lysinu, Ondřejovsko, Pardus, Jestřabí atd. Pořadatelem
je „Klub horolezců Holešov“ a obec Jankovice.
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Kryštof a Bob

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

Revitalizace zeleně v Americkém parku
Jak jistě víte, dlouhodobě se snažíme společně
s městem vytvořit koncepci pro rozvoj Amerického
parku. Jsme rádi, že nás pan místostarosta Ing. Karhan
přizval k jednání o současném návrhu „studie proveditelnosti revitalizace zeleně v Americkém parku“.
Těší nás, že autoři studie mají podobné myšlenky
k revitalizaci parku jako náš spolek, který již roky sbírá
podněty právě od Vás občanů a návštěvníků parku. Jenom lehce naznačím hlavní výstupy studie: prolézací
atrakce a skluzavky pro děti, workout hřiště pro mládež,
cvičící stroje pro veřejnost, obnova asfaltových cestiček,
vznik nových tras a mlatových cestiček, zvýraznění
důstojnosti mohyly, prosvětlení parku od náletových

dřevin a výsadba nových, instalace veřejného osvětlení
a další.
Vše ale záleží, zda se městu podaří uspět v dotačním titulu, který by tuto revitalizaci mohl z velké části
zafinancovat. Pokud se tato studie přesune do projektové fáze, určitě Vás budeme informovat o dalších detailech a vizualizacích. Velmi si proto vážíme práce města
a všech zástupců z řad úředníků, kteří se ve věci angažují.
Dovolte mi, abych také poděkoval všem občanům,
kteří náš spolek začali finančně podporovat. Jmenovitě
paní Aleně Buksové, kdy její sponzorský dar bude po dohodě využit na výsadbu nových stromů.

Ohledně projektu obnovy hřiště „házenkářů“, stavby parkoviště a další budovy, proběhlo slíbené setkání
všech zainteresovaných osob. Děkujeme za vstřícnost
a konstruktivní přístup pana starosty Mgr. Rudolfa Seiferta. Z celého jednání vznikl zápis a nyní čekáme na
jeho potvrzení.
Projekt je složitější, a proto se všem detailům
a prezentaci veřejnosti budeme věnovat příště. Nicméně podle veřejných výroků z posledního zastupitelstva
se nyní nemáme obávat, že by do parku přijely bagry
a vozidla s betonem.
Mgr. Jakub Nevřala
Předseda spolku Proud

Divadlo 6. května a 700 let našeho města – těch před 50 lety
Divadelnímu souboru byl dán do té doby nepředstavitelně velký úkol: zajistit kostýmově a rekvizitově
historickou část průvodu, který měl být vyvrcholením
oslav 700. výročí města.
Libreto této části průvodu připravil PhDr. Přikryl,
pracovník tehdejšího Okresního muzea v Kroměříži. Průvod staletími – tak by se zkráceně dal nazvat tento úkol.
Samozřejmě, že personálně nemohli divadelníci zajistit
vlastní pochod, ale v podstatě jen určitou skupinu dobrovolníků v obraze jednoho století vedli. Dobrovolníci se
prezentovali z řad studentů, učňů, vojáků a sportovců. Ale
úkol D6K byl tento: zajistit kostýmy pro několik desítek
až stovek účinkujících. První velký náklad kostýmů jsme
přivezli z Brna, další kostýmy zapůjčilo tehdejší divadlo

pracujících ve Zlíně/tehdy Gottwaldově/. Část – zvláště
rekvizit (meče, pušky, cepy) zapůjčili kroměřížští divadelníci. Na svozu veškerého materiálu se podíleli naši členové,
vzpomínám hlavně na J. Elšíka a tehdejší Podnik služeb.
Náš úkol nastal právě v okamžiku, kdy se kostýmy
kompletovaly pro jednotlivé postavy a jejich představitele. Vždyť jeden kostým mohl mít i tři, čtyři kusy, ty
se musely zaevidovat, připojit jmenovku a to tak, aby
osoba X ve chvíli, kdy kostým vracela, měla všechny
části oblečení kompletní. Všichni účinkující se do svých
kostýmů oblékali v zámku a odtamtud po jednotlivých
„stoletích“ odcházeli na seřadiště průvodu.
Mravenčí práci s předáváním kostýmů prováděly
ženy – členky D6K a v podstatě ani jedna z nich vlastní

průvod – tedy svou odvedenou práci – neviděla. A po
ukončení skvělého průvodu akce pokračovala: pan X vrací 4 části kostýmu, paní A dvě… a tak to šlo až do večera. A ještě jedna zajímavost: kostýmy se do obou divadel
musely vracet tzv. „přes čistírnu“, ale některé se praly
u toho, kdo byl ochoten pomoci, a tak v mnoha domácnostech se sušily spodničky i spodky, punčochy a košile...
To, že se průvod podařil, byla práce mnoha lidí, takže ta vzpomínka patří jim všem. Ve stejném roce probíhaly podobné oslavy i v Uherském Brodě a Mohelnici.
A právě Mohelnice si od nás vyžádala návod k přípravě
podobné akce.
Hana Stehlíková

Setkání s indonéskou velvyslankyní v Praze
V sobotu 12. února jsme přijali pozvání indonéské
velvyslankyně paní Kenssy do její rezidence v Praze.
V rámci přátelského setkání se návštěvy zúčastnila
paní Iveta Šnircová Dvořáková, organizátorka humanitární akce pro Indonésii, zástupci města a její přátelé.
Bylo pro nás velkou ctí a potěšením setkat se v krásných prostorách rezidence s touto významnou a váženou
paní, s milými a velmi příjemnými přáteli paní Kenssy.

Obdivovali jsme jejich originální pohostinnost, optimismus, pozitivní myšlení a radost ze života.
Během příjemného setkání zazněly vzpomínky na
říjnovou návštěvu v našem městě, jejich zájem o další
spolupráci s městem Holešov a Českou republikou.
Příjemné odpolední setkání s novými přáteli, krásné zážitky, nezapomenutelné chvíle, které nelze zcela
popsat, nás provázely při cestě domů.

Věříme, že s velkým potěšením přijme paní velvyslankyně Kenssy srdečné pozvání našeho pana starosty
na blížící se oslavy 700 let města Holešova.
Už teď se na vzácnou návštěvu a na další spolupráci
těšíme.
Mgr. Alena Grygerová
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Holešovští atleti posbírali na halových závodech spoustu medailí
Období ledna a února patří v atletice halovým závodům. Holešovskou atletiku bylo v průběhu té letošní
pořádně vidět! Klub reprezentovali nejmladší závodníci
atletických přípravek, mladší a starší žactvo i mládežníci
z dorosteneckých a juniorských kategorií.
V rámci krajských přeborů přípravek byla nejúspěšnější závodnicí nejen naší výpravy, ale celých závodů,
Darina Regentíková, když dokázala zvítězit ve všech 4
disciplínách, ve kterých nastoupila! Z mladšího žactva
si zaslouží podrobnější zmínku rozhodně Jonáš Juráň,
který se dokázal svým výkonem na 800 metrů nominovat na Mistrovství republiky starších žáků, kde byl vůbec
nejmladším účastníkem ve své disciplíně, a měl možnost
si zazávodit na republikovém mistrovství i s o dva roky
staršími soupeři. Této vrcholné akce žákovských kategorií
se zúčastnila i talentovaná Vendula Miková, a to jak ve
víceboji, tak mezi jednotlivci. Dvě získaná 8. místa z republikových šampionátů (v pětiboji a ve skoku dalekém)
jsou velmi nadějnými předpoklady pro další výkonnostní
růst této všestranné atletky. Na rozdíl od svých soupeřek
z velkoklubů, které disponují kvalitními podmínkami
pro zimní trénink v podobě atletických hal či tunelů, se
Vendula celou zimu připravovala pouze v chladných venkovních podmínkách.
Největší odměnou práce s mládeží je rozhodně jejich
sportovní dlouhověkost. Je velkým úspěchem, a zároveň
závazkem do dalších let, že výchova sportovních talentů

v holešovské atletice nekončí s jejich odchodem ze základní školy, ale naopak sportovci úspěšně pokračují ve
svém sportovním rozvoji i během svého středoškolského studia, a dál a dál se zlepšují. Tento trend potvrzuje
i účast celkem 4 členů klubu na Mistrovství republiky
dorosteneckých a juniorských kategorií. V dorostu se velice statečně se svými staršími soupeři rvali holešovští
"prvoročáci" - Michaela Petrželová na osmistovce a Petr
Greguš na šedesátce překážek, mezi juniory pak atakoval
třináctimetrovou hranici v trojskoku Lukáš Vajda. Nejúspěšnější reprezentantkou klubu se na Halovém MČR
stala Denisa Peričová, která brala ve skoku o tyči mezi
juniorkami výbornou 5. příčku. Tato cílevědomá skokanka přestupuje letos na jaře do Dukly Praha, kde se bude
moci díky kvalitním tréninkovým podmínkám dál přibli-

žovat skutečně vrcholovému sportu. Budiž i cesta této
atletky, která ještě v žákovském věku, narovinu řečeno,
nebyla kdoví jaká hvězda, je ukázkou a motivací pro další
talentované sportovce, že když se chce, tak to jde. Je to
"jen" o píli, trpělivosti a tvrdé práci...
Poděkování za vzornou reprezentaci klubu na halových závodech však nepatří pouze těm, kteří sbírali medaile, ale úplně všem, díky kterým jsou holešovské žlutočerné barvy pořádně vidět! Čas a úsilí věnované tréninku
přináší své ovoce. Jen tak dál!

Rohálovská 10 zahájila běžeckou sezónu
Když se poprvé objevila zpráva, že se letošní „otvírák“ běžecké sezóny Rohálovská 10 poběží až v březnu,
vysvitla naděje, že by závod mohlo doprovázet jarní počasí. Sobotní ráno 5. března nás ale vyvedlo z omylu. Studený vítr a sněhová vánice předpovídaly, že to závodníci
ani letos nebudou mít jednoduché.
Naštěstí se počasí během dopoledne umoudřilo,
a tak mohly děti neohroženě vyrazit na starty svých
kategorií, kterým byly přizpůsobeny jednotlivé vzdálenosti, od 80 až po 1500 m. Dekorovaní vítězové převzali
odměny od významných osobností. Kromě zakladatele
Rohálovské 10 Ondry Němce a starosty města Holešova
Rudolfa Seiferta totiž do Prusinovic dorazil také předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.
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Tento čestný host, držitel dvou olympijských medailí ve
veslovaní, odstartoval také hlavní závod Rohálovské 10.
Na trať vyběhlo více než 350 závodníků, mezi kterými bylo hned několik favoritů a favoritek. Kromě „domácích“ Tomáše Navrátila a Ondřeje Fejfara to byl také
Jakub Zemaník, který třikrát vyhrál MČR v silničním běhu
na 10 km Běchovice – Praha. Poslední zmíněný svou roli
favorita potvrdil a zvítězil s velkým náskokem. Rekord
trati však nepokořil, dosáhl na čas 30:55. Následován
byl již také zmíněnými Ondřejem Fejfarem a Tomášem
Navrátilem. Mezi ženami pak kralovala Petra Pastorová,
jejíž vítězství bylo mírným překvapením. Ne, že by nebyla favoritkou, ale v posledních dvou týdnech zvládla
zaběhnout hned dva maratony, nikdo tedy netušil, kolik jí zbylo sil. Prvenství v Rohálovské 10 je pro ni jistě

milou třešničkou na dortu. Druhou příčku brala Barbora
Macurová a pro třetí místo si doběhla Markéta Vechetová. Ceny vítězům hlavního závodu předávala senátorka
Šárka Jelínková.
Ani letos pak nechyběl Květoslav Hána, který vyběhl
s číslem 85 na prsou. Číslo je to velice symbolické, protože
právě tolik let nejstarší závodník Rohálovské 10 letos slaví.
Další perličkou je fakt, že pan Hána tímto závodem zahájil
svou 70. závodnickou sezónu. Rohálovská 10 má ale ještě
jednoho rekordmana. Je jím Jiří Prokop, který nechyběl ani
na jednom z 29 ročníků, včetně toho loňského - virtuálního.
Blahopřejeme všem závodníkům k úspěšnému dokončení závodu a pořadatelům a všem zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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TYMY připravilo kouzelnické karnevaly
- klasický i na ledě
Děkujeme všem skvělým dětem, které na holešovské
kluziště přišly v krásných kostýmech kouzelníků, čarodějů,
čarodějnic, princezen, čertíků, dinosaurů, vojáků atd atd. Celé
sobotní odpoledne se dětem věnovalo několik šikovných
kouzelníků a kouzelnic z TYMY, kteří měli pro děti připravený
velmi pestrý a zajímavý program - několik veselých tanečků,
soutěžení v týmech, rej masek, mašinku a ještě mnohem více
zábavy. Během karnevalu hrály krásné a veselé písničky, za
které moc děkujeme Lukáši Leškovi, který celou akci zvučil.
Dále si velké poděkování zaslouží Radek Šimčík alias Mág
Radekr, který se pro toto odpoledne proměnil ve známého
kouzelníka HARRYHO POTTERA, který děti pozdravil a také
jim přichystal malou “ohňovou a kouřovou” show a dokonce jim předvedl několik kouzel. Jsme moc rádi, že se počasí
umoudřilo a akce se mohla uskutečnit! Moc si vážíme spolupráce s městem Holešov a s technickými službami Holešov,
patří Vám velké díky! Tak zase za rok, ahooooooj!!!
Karolína Vaclachová, SVČ TYMY

Karnevalové období vyvrcholilo, masky řádily
i v Tymy. Po úspěšném karnevalu na ledě uspořádalo SVČ Tymy také karneval klasický. Tentokrát se nesl
v čarodějnickém duchu, proto se to v tělocvičně Tymy
jenom hemžilo čarodějkami, čaroději a kouzelníky.
Nouze ale nebyla ani o princezny, piráty, víly, objevilo se
několik zvířátek, superhrdinové a mnoho dalších povedených masek. A co by to bylo za kouzelnický karneval
bez kouzelníka...
Svoje umění, na které děti zíraly téměř s otevřenou
pusou, předvedl Mág Radekr. Nechyběla ani dvě taneční
vystoupení, jedno hiphopové a druhé klasické. Děti se
také bavily tancem, ale i soutěžemi, a bylo vidět, jak moc
jim setkání tohoto typu chyběla. I v této nelehké době je
důležité žít, pokud možno, normální a veselý život. Organizátoři proto zaslouží velké poděkování.
Hana Helsnerová

TYMY
BŘEZEN 2022:
20. 3. VÍTÁNÍ JARA - v 10:00 sraz u ZUŠ Holešov,
společná vycházka s lesákem panem Macůrkem,
přes Žopy do Přílep k myslivecké chatě, zde proběhnou hry pro děti, soutěže, přírodovědná sazka,
táborák s opékáním špekáčků. Zveme všechny milovníky přírody, malé i velké!!!!
25. 3. KLUB DESKOVÝCH HER – od 16 hodin v TYMY
26. 3. TVOŘÍME ZE STARÝCH SVETRŮ s výtvarnicí
Vlaďkou Hlavinkovou - od 9:30 hodin, s sebou starý strojově pletený svetr !!
26. 3. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – od 14 hodin
DUBEN 2022:
Společně oslavme 1. 4. DEN PTACTVA – vyrob originálního ptáčka z papíru, popř. jiného materiálu
a přines do 28. 3. do TYMY
1.– 2. 4. Noc s Andersenem – povídání o životě
a díle Jaromíra Foglara
2. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - XI. ročník mezinárodní
soutěže mažoretek, zahájení v 9 hodin, zámek
10. 4. Dívka roku 2022 – oblastní kolo, soutěž pro
dívky 13 – 16 let
12. 4. Den otevřených dveří kytara – 15:00 – 18:30
12. 4. Velikonoční vajíčka - zdobení stromů na náměstí se Zrníčkem
13. 4. Zahájení kroužku pompony
14. 4. Velikonoční prázdniny v TYMY – od 9 -16
21. 4. Koncert Slávka Janouška – od 19 hodin
23. 4. Výtvarný Sedmikvítek 2022 – celorepublikové finále výtvarné, rukodělné a keramické soutěže
23. 4. + 24. 4. Výstava modelové železnice – budova centra Srdíčko
24. 4. Folklorní odpoledne – soutěž ve folklorních
tancích, od 14 hodin
22. - 23. 4. Noční deskohraní - od 18:00 hodin
PŘIPRAVUJEME:
1. 5. Taneční festival
29. 5. Dětský den a pohádkový les
22. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již
nyní na www.olympijskybeh.cz
LÉTO S TYMY 2022
Nabídka příměstských a pobytových táborů,
ozdravných pobytů u moře a dalších aktivit je na FB
+ webu – zájemci informujte se v kanceláři TYMY,
těšíme se na letní zážitky s Vámi !!!!!
Přihlášky již nyní v kanceláři SVČ TYMY
Pro prvních 100 přihlášených na vybrané příměstské tábory možná sleva 500,- Kč !!!!
U všech akcí budeme vycházet z opatření vlády,
sledujte náš FB + web !!!
SVČ TYMY pořádá soutěž k příležitosti výročí 700
let města Holešova – HOLEŠOV – MOJE MĚSTO –
jeho minulost, současnost a budoucnost, soutěž
má 2 kategorie – literární a výtvarnou – více info
na webu + FB
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

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

EDUCO již podruhé spojí odborníky
na mezinárodní konferenci
Již podruhé přichází Středisko rané péče EDUCO Zlín
s pořadatelstvím mezinárodní konference na téma mezioborové spolupráce. Navazuje tak na téma workshopu
pořádaného v roce 2019. Konference bude probíhat ve
dnech 12. – 13. 5. 2022 opět v reprezentativních prostorách
Univerzity Tomáše Bati v budově U-18. Je určena nejen odborníkům z rané péče, zdravotnictví a školství, ale i rodičům
dětí se zdravotním postižením. Účast na konferenci je zdarma po registraci na https://ranapecezlin.cz/na-jedne-lodi/.
Principy mezioborové spolupráce přeneslo EDUCO
z Velké Británie, kde s metodou Team Around the Child
přišel její autor Peter Limbrick. V Čechách má metoda název Tým okolo dítěte, neboli TOD, a EDUCO ji nabízí svým
rodinám od roku 2017. Jejím cílem je propojení odborníků z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb

Pronajmu nebytové prostory v Holešově na náměstí 22 m čtverečních / původně tam byla 10 let pedikúra/, tel. kontakt 608 882 840

Tel.: 603 447 040

u jednoho stolu tak, aby společně vytvořili ucelenou podporu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
Konference je realizována v rámci projektu „Rozvoj
a profesionalizace služby rané péče“, registrační číslo CZ.0
3.2.63/0.0/0.0/19_098/0015225, díky podpoře Evropské
unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu
zaměstnanost a dále díky podpoře státního rozpočtu.
Kontakt pro média:
Mgr. Alžběta Sošková, e-mail: soskova@ranapecezlin.cz, tel.: 731 560 299
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INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
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hana.helsnerova@holesov.cz,
tel.: 774 359 921

Tel:

www

Hledáme průvodce důchodového věku
ZÁMEK/MALÉ MUZEUM KOVÁŘSTVÍ
739 245 336 muzeum@mks-holesov.cz
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HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

www.holesovtv.cz

Holešovsko

náměty na reportáže zasílejte na:
hana.helsnerova@holesov.cz
regionální měsíčník města Holešova
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