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ÚVODNÍK STAROSTY

Pozitivní letní navracení do „normálního“ života
Vážení a milí Holešováci a čtenáři Holešovska,
letošní léto nebude podobné těm minulým a nebude
stejné jako ta, která jsme prožívali před covidovou epidemií s omezujícími opatřeními. Poslední roky a měsíce
změnily nejen náš život, ale také vnímání reality a našich
možností. Nejen doba restrikcí a uzavírek, ale také válka
na Ukrajině a již takřka roční nebývalá inflace nás vede
k přehodnocení mnoha názorů a přístupu k veřejnému či
osobnímu životu či odpovědnosti.
Asi jsme potřebovali lekci o tom, že mnoho dříve
samozřejmých věcí není až tak nepochybných a jistých,
že je dobré si vážit lidských životů a svobody, být si vědom
toho, že není vše zadarmo, a za mnohé se musí platit - a to
nejen penězi. Proto je dobré se těšit na letní dny, odpočinek, dovolené s prázdninami a na klid a snad i mír.
„Člověk někdy spadne na úplné dno, může to svádět na ostatní a na svět okolo, ale vždy za to nese vinu
jenom on sám. A právě to uvědomění si svých činů je
cesta ven, cesta, jak se stát lepším člověkem.“ Tonny.
Společenské a kulturní dění
V posledních měsících a dnech zažíváme mnoho
zajímavých setkání v rámci obnoveného společenského,
kulturního a sportovního dění. Trošku se zdá, že se snažíme
i v oblasti společenské vše dohonit a snad i napravit, ale jedná se spíše o podvědomé splácení dluhů zanedbaným nebo
spíše úředně omezeným aktivitám. Tedy o snahu o navrácení do„normálního“ života. Ale je dobré si uvědomit, že už asi
nikdo nevrátí „předcovidovou“ dobu a také situaci v našem
prostoru a v Evropě před pokojné údobí, které nyní velmi
výrazně ovlivňuje a zneklidňuje napadení Ukrajiny Ruskem.
Za poslední měsíc jsme si v Holešově a okolí mohli
připomenout na mnoha setkáních nejen Dny města,
ale i Den dětí, pokácet máje, výročí zprovoznění místní
železnice (Hulín – Bystřice p. H.), zajít si na různé koncerty, přednášky a výstavy a prožít čas na rybářských závodech i na historických dnech v Kurovicích, hasiči uspořádali řadu závodů, anebo jsme si mohli zasportovat při
organizovaných akcích nebo jen tak v naší krásné přírodě a okolí. Nadále po celý rok pokračuje připomínka 700
let města a řada společenských setkání je tomuto výročí
věnována - Holešovská Regata, Bikemaraton Drásal…
A velmi pozitivní je to, že naši sportovní zástupci –
vzpěrači, atleti, házenkáři, anebo fotbalisté - kteří udrželi divizní soutěž (!) - nás velmi úspěšně reprezentují.
Nejedná se samozřejmě jen o vyjmenované, ale
i řadu dalších aktivistů a organizátorů. Všem patří velké
poděkování a naděje, že sport, ale i kultura a společenské dění v Holešově má velmi významnou základnu
a také podporu a elán do budoucna.
„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu
podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život
žít s vědomím, že je neschopná.“ A. Einstein.
Rok 2022 ve výročích
Letošní rok je velmi bohatý na výročí a důležité
souvislosti. Některá pro orientaci přinášíme. Jedno z ne-

významnější pro naše novodobé dějiny je 700. výročí,
kdy holešovští obyvatelé jsou nazýváni měšťany (podle
tří písemných zmínek z r. 1322) a je uváděna místní farnost jako městská.
* 1322 – první zmínka o holešovské faře – farář
Fridl (Fridlinus) * 1622 – Holešov poničen Uhry za třicetileté války * 1642 – Švédové porazili Rakušáky a obsadili město * 1742 – 47 obnoven F. A. z Rottalu kostel
sv. Anny * 1662 – postavena Kaple sv. Kříže v dnešních
Smet. sadech * 1722 – postavena J. Stárkem socha sv. J.
Nepomuckého (ul. Zlínská) * 1742 – zemřel holešovský
kupec a donátor Fr. Tomaštík * 1742 – obsazen Holešov
Prusy za rakousko-pruských válek * 1762 – vymření
Rottalů (29. 10. 1762 zemřel F. A. Rottal) * 1852 – postavena plačkovskými občany socha P. Marie (Immaculata) * 1882 – zkušební jízda na trati Holešov – Bystřice
p. H. (3. 6. 1882) * 1882 – zahájena 1. kampaň (2. 11.)
v cukrovaře ve Všetulích * 1882 – nar. malíř a pedagog
Fr. Růžička (+21. 8. 1958 Litomyšl) * 1892 – publikace
„Okresní hejtmanství Holešovské“ E. Pecka * 1902 – postavena a otevřena budova reálky (nyní Gymnázium L.
J.) – „Zemská vyšší reálka Františka Ferdinanda“ * 1892
až 1962 – Barbora Wrbnová, poslední majitelka panství
* 1922 – postaven klášter Sester sv. Kříže (dnes „poliklinika“) * 1942/1943 – holocaust, likvidace holešovských
Židů * 1942 – Nová synagoga zcela odstraněna – rozebrána (15. 6. 1942).
„Nežeň se za minulostí a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není. Budoucnost ještě nepřišla. Život je tady
a teď.“ Buddha.
Investice a letní měsíce
Podobně jako v minulých letech i letošní léto nebude v Holešově zcela klidné. Probíhá řada investičních
akcí a také nemálo společenských a kulturních pořadů.
Z tohoto důvodu prosí zástupci města spoluobčany
o pochopení, trpělivost a spolupráci při dokončování investic, anebo naopak o účast na některých významných
setkáních.
Asi není třeba připomínat, že parkoviště v ulici Grohova je v provozu. Sice v menší části zabralo zeleň, ale
významně zvýšilo možnost parkování pro návštěvníky
hřbitova nebo rodiče školky Radost – mj. ta si letos připomíná 50 let od dostavby a otevření a jistě se těší na
další radostné roky s mnoha holešovskými dětmi. Dokončuje se i lokalita mezi Třešňovými sady a Novosady
a také ulice Plačkov - ta zatím v podobě 1. etapy.
Rekonstrukce centra pro seniory probíhá velmi intenzivně a jedna část objektu je již bez lešení a podobně
se daří rekonstrukce Sport centra i se stálým termínem
otevření po letošních prázdninách.
Některé další investice budou zahájeny, anebo se
dokončují – revitalizace zeleně je v současné etapě uzavřena a výstavba parkoviště před Sport centrem bude
nejbližších době zahájena.
„Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.“
Coco Chanel.

Dětská hřiště
V posledních nemálo letech město Holešov a zastupitelstvo programově každoročně investuje přes milion
korun do výstavby či oprav dětských hřišť (za poslední
čtyři roky dokonce skoro sedm milionů korun). Za posledních roky byla vybudována dětská hřiště na Novosadach, na Kráčinách, ve Všetulích u „pálenice“, v Dobroticích a opravena hřiště na Havlíčkově ulici a na sídlišti
U Letiště a letos vybudováno nové za monoblokem
v ulici Dukelská. Jeho hodnota přesahuje devět set tisíc
korun a ještě některá dovybavení se budou doplňovat.
Podobně město dotváří svá sportoviště a právě se dokončuje nové workoutové hřiště u stadionu Míru.
I tímto se tvoří podmínky pro to, aby se lidé mohli
setkávat a sportovat či se snažit alespoň trošku pohybovat a být na čerstvém vzduchu. Snad nám letní počasí
a sluníčko bude přát a také zámecké koupaliště přispěje
svou nabídkou k nerušené letní pohodě a relaxaci.
„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás
někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
R. Rolland.
A co nás čeká a závěrem...
Jistě si užijeme tento víkend skvělým NOVA Bikemaraton Drásal se všemi trasami – i s Open jízdou pro
místní milovníky cyklistiky. A také hodové slavnosti
v Tučapech, setkání dechovek v Rymicích a v následujících týdnech další milá setkání nebo dny volna.
Rozhodně v závěru července bude stát za navštívení Festival židovské kultury, velká a už také tradiční
výstava mečíků v prostorách zámku a následně už
20. ročník vrcholného setkání klasické hudby – Letní
škola barokní hudby se špičkovými letory a účastníky
nebo pro sportovce skvělý HolešovMAN. A nezapomeňte si zajít na výstavy do našeho zámku nebo tam pozvat
své známé…
Za pár dní začnou krásné prázdninové dny. Proto si
dovolím apelovat na všechny spoluobčany a návštěvníky města, aby byli k sobě ohleduplní a dbali a respektovali práva dalších obyvatel i třeba noční klid. Je dobré
pochopit, že v době třicetistupňových veder nebudeme
mít uzavřena okna a nebudeme sedět doma u televize,
nebo že si nezajdeme posedět s přáteli. Buďme ohleduplní, dbejme na pořádek a respektujme se i práva svých
spoluobčanů.
„Že uvědomění je vším a vše začíná myšlenkou.
Že my všichni jsme zodpovědní za náš vlastní osud, sklízíme, co jsme zaseli, dostáváme, co jsme dali, nabíráme,
co jsme vydali. Těmito věcmi jsem si jistá.“ – Madonna.

Moc pěkné letní dny plné inspirace, pohody krásných
zážitků i letních lásek…
Rudolf Seifert
starosta
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Tentokrát jsme se zaměřili na koloběh vody
v Holešově. Odkud se bere, jak se upravuje, jak
probíhá její čištění a kolik denně jí projde čistírnou
odpadních vod...
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„Holešovská zámecká zahrada nás na první pohled
naprosto okouzlila, máme velkou radost, že slavnostní
pátý ročník mezinárodního Healing festivalu proběhne
právě zde.
Srdečně Vás všechny zveme ke společné oslavě.
Pokud Vás zajímají praktické nástroje na zvládání
běžných životních situací v hravosti a lehkosti, nejčastější
příčiny zhoršeného mentálního a fyzického zdraví a ty nejefektivnější kroky, jak se tomu bránit. Základní způsoby
práce s myslí a tělem. Jak změnit myšlení a naučené vzorce, které nás brzdí, nebo dokonce škodí v našem rozvoji.
Osvědčené techniky jak žít ve vztahu plném štěstí, vášně
a lásky, komunikační dovednosti, respektující rodičovství,
nástroje podpořené vědou pro práci s emocemi, které
pomáhají žít kvalitní život na všech úrovních. Přidejte se
k nám.
Těšit se můžete na světoznámé hudební umělce, lektory, učitele, kouče z celého světa, kteří přijedou předávat
to nejlepší z nich.
Pro všechny čtenáře máme dar 7% slevu na vstupenky při zadání kódu “HOLESOV” v posledním kroku objednávky na www.healingfestival.eu. „
S láskou za Healing Festival: Pátý Element
organizátoři Magdaléna Dvořáková a Martin Čech“
I já mám radost, že k Regatě a Drásalovi přibude
další zajímavá akce. Za dočasná omezení komfortu
návštěvníků i za drobné nedostatky v údržbě, která si
zvyká na nové podmínky se omlouvám a těším se, že po
dokončení prací zmizí z prostoru i provoz aut, spojených
s pracemi na revitalizaci a naplno a v klidu si ji všichni
užijeme.

Kohoutkem to nezačíná
a spláchnutím to nekončí
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Ačkoliv teprve vrcholí práce na revitalizaci zahrady,
tak již od jara láká své návštěvníky. Nové ovocné sady,
upravené kvetoucí travnaté plochy, funkční náhon zámeckých rybníků s přepadem odvádějící vodu zpět do
Rusavy se snahou využívat plochy způsobem tak, jak to
historicky bývalo, tedy jejich rozdělení na okrasné: okolí
zámku, růžová zahrada a partery a užitkové: ovocné
sady, louky kolem mlýna, hájenky a oboru, kde se snažíme trávu nechat vyrůst a vysemenit a usušit, pokud
možno k dalšímu využití. Přitom chceme i do těchto
kouzelných míst přivést návštěvníky pravidelně vysekávanými cestičkami k altánu, lavičkám a lehátkům, které
jsou zde nově nainstalovány. Najdete u nás broukoviště,
torza stromů, pařezy, ale na druhou stranu ne neudržované plochy, zarostlé náletovými dřevinami a skládkami, tak jak jsme toho ještě nedávno byli svědky. Nejen
tedy vlastní investice do zahrady jsou tím co návštěvníci
zahrady obdivují. Je to také způsob údržby a využití, kdy
respektujeme přírodu- dáváme prostor broučkům, hmyzu, ptákům, rybám, zadržujeme vodu v krajině a vracíme
ji zpět do přírodního koryta. Z historického hlediska jsme
rádi, že část obory využívají koně a možná brzy i jiná zvířata. Argumenty, že poškodí stromy jsme také vyřešili.
Nové stromy vysazené ve výběhu jsou ochráněny proti
okusu vysázenými keři růží. Rovněž celý prostor zahrady
byl v minulosti oplocen. To nechceme, ale naši jedinečnou památku od okolí oddělit musíme, právě abychom
si v ní uchovali tu jedinečnou atmosféru klidu a pohody.
Proto ty živé ploty.
O tom, že je to správná cesta, kterou naše zahrada
a město přiláká nové návštěvníky, svědčí zájem pořadatelů festivalu Healing o pronájem zahrady v prvním
srpnovém týdnu:

Krátce z našeho města
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Revitalizovaná zahrada láká nové návštěvníky
a projekty

olesovt
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Vandalismus, nebo …?
Ne všem se nové úpravy zámecké zahrady
líbí. Najdou se lidé, kteří naši práci záměrně ničí.
Herbicidem postříkaný 40m úsek živého plotu,
poničený plot, vyšlapané cestičky v nové keřové
výsadbě, které pachateli zkracující cestu i jen o pár
metrů, počmárané lavičky. Něco je vandalismus,
ale většina je neochota přijmout nové věci, respektovat vlastnické vztahy, udělat pár kroků navíc…
Necháme si to líbit? Pavel Karhan.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta

Festival židovské kultury letos s podtitulem „Vtip jako zbraň“
Připravujeme další sérii hudebních vystoupení,
přednášek, humorných pořadů i vzdělávacích programů.
Zaměříme se na autentický svět židovského humoru,
dozvíme se, jaký je rozdíl mezi vtipem židovským a antisemitským. Objasněno bude slavení židovských svátků
a chybět nebude ani prohlídka židovského hřbitova. Neodmyslitelnou součástí festivalu židovské kultury bývá
ochutnávka židovské kuchyně, na kterou se návštěvníci
mohou těšit také letos. Po loňské pauze letos opět přivítáme oblíbeného průvodce, herce a hebraistu Achaba
Haidlera, který nás provede nejen hřbitovem, ale seznámí nás také s nástěnnými texty v Šachově synagoze, bude také přednášet k nosnému tématu letošního
ročníku „Vtip jako zbraň“ a provede nás také večerním
zamyšlením při Kabalat šabatu. Z hudební nabídky můžeme zmínit skupinu Avrix, tradiční koncert Big Bandu
Josefa Hájka nebo domácí skupinu Corda Magico. Vyvrcholením programu bude sobotní klezmerový koncert
kapely Mackie Messer Klezmer Band, jejiž interpretace
židovské hudby je velmi originální, energická a osobitá.
Do Holešova zavítají znovu pro loňský velký úspěch.
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Doprovodným programem bude například výstava
s názvem „Veselé putování židovskou historií“, která vychází z knihy Cha cha chá, zasmál se Mordechaj, nebo
výstava holešovského rodáka Waltera Stambergera.

Festivalu bude 24. 7. předcházet nedělní výlet s názvem
„Židovská Praha“, v rámci kterého bude možné navštívit
nejvýznamnější památky židovského města v Praze.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Průběh městských investic

Kalendář akcí MKS
ČERVEN
24. 6. 17hod ZUŠ závěrečný koncert, nádvoří zámku
ČERVENEC
1. 7.    20.30 hod. promítání /pro děti / Cesta za živou
vodou, nádvoří zámku, dobrovolné vstupné
24. 7. 15.30 divadlo pro děti Kocourek Mořeplavec,
nádvoří zámku
24. 7. Židovská Praha - zájezd
26. - 30. 7. FŽK Ha-Makom Holešov

Akce Mikroregionu
ČERVEN
Kostelec u Holešova - 24. - 26. 6. Kostelecké hody, vystoupí skupina Expo a dechová hudba Hulíňané
Martinice - 24. - 25. 6. Letní kino
Rymice - 26. 6. Sekání muzikantů od 13h, vystoupí Loštická Veselka, Moravská Veselka, Sebraňáci, Hanačka +
Josef Zíma
ČERVENEC
Jankovice - 2. 7. Pouť obce na Hostýn a posezení v Hájíčku s Moravskou Veselkou a Jiřím Helánem
23. 7. Ekofest 4. ročník, od 13h v Hájíčku, přednášky,
workshop, jarmark, zábavné odpoledne pro děti i dospělé
Ludslavice - 2. 7. Memoriál Miroslava Konečného ve fotbale , večerní zábava se skupinou Expo
Prusinovice - 5. - 6. 7. Sjezd všech dobrých rodáků, vystoupí Fleret, Vlčnovjanka, Scarlet rock
Zahnašovice - 10. 7. Hodové slavnosti
Žeranovice - 16. 7. Gulášfest

30. - 31. 7. Mezinárodní výstava mečíků, zámek
7. 8.     LŠBH - koncert lektorů, zámek
12. 8. závěrečný koncert LŠBH zámek, sala terrena
18. 8.   promítání Letní kino, nádvoří
27. 8.   sraz Veteránů + motoburza s programem,
zámecká zahrada
28. 8.   Dožínky Mikroregionu Holešovsko, zámecká
zahrada, kovárna

čká také prostor před restaurací, tedy vstupní vestibul.
Dle slov Milana Roubalíka čeká pracovníky ještě hodně
práce, ale termín dokončení se investor snaží stále držet
tak, aby bylo možné v září otevřít pro veřejnost.
O výše zmíněných projektech vznikla také reportáž
Holešov TV.
Hana Helsnerová
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Největší investicí a zřejmě ne jenom v letošním
roce je pak rekonstrukce objektu Sport centra s krytým
bazénem. Tato rekonstrukce byla zahájena na podzim
loňského roku a do podzimu roku letošního (konkrétně začátkem září) by měla být také dokončena. Jedná
se ovšem pouze o 1. etapu celkové rekonstrukce - a to
hlavně odstranění havarijního stavu objektu. „Podařilo
se nám do této etapy dostat i některá vylepšení tak,
aby došlo ke zkvalitnění služeb pro návštěvníky. Pevně
věřím, že budou v příštích letech probíhat i další etapy
rekonstrukce tak, aby byl celý objekt zrekonstruován,“
uvádí Roubalík. V současné době probíhá obkládání
stěn a pokládání dlažby v místnostech šaten, sociálního zařízení, bazénové haly a saun. Probíhají i práce
na stropech v místnostech, kde budou nové podhledy.
V bazénové hale byla již osazena také nová veřejná vířivka a skoro hotové jsou i nové lavice v bazénové hale, které
budou dokonce vyhřívané. Provádí se také dokončovací
práce na rozvodech všech řemesel. Tak aby v blízké době
bylo vše připraveno na osazení koncových komponentů.
„V saunovém světě došlo také k velké rekonstrukci. Jedná se i o rozšíření této části sportcentra. Milovníci saunování se mohou těšit na saunu parní, finskou i infrasaunu,“ vyjmenovává místostarosta. K rozšíření došlo také
v prostoru recepce, která bude nyní reprezentativnější
a přívětivější pro příchozí návštěvníky. Vylepšení se do-
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Městské investice probíhají i v letošním roce, a doposud nedochází k žádným zásadnějším komplikacím.
Mnozí si jistě všimli, že nedávno došlo k zaasfaltování
dvou opravovaných komunikací ve městě. Nový povrch
získala také nově zrealizovaná komunikace v Třešňových
sadech. „Bude sloužit jako příjezdová komunikace k budoucí plánované zástavbě rodinných domů ale také jako
komunikace pro pěší a cyklisty, kteří se takto pohodlněji
dostanou například z cyklostezky za Rusavou na sídliště Novosady,“ vysvětlil místostarosta Milan Roubalík.
Mimo novou komunikaci se podařilo vybudovat i více
než 30 parkovacích míst v této nové lokalitě a umístěny zde byly také nové podzemní kontejnery, které jsou
osazeny u sídliště Novosady. Jedná se tak už o 6. hnízdo
podzemních kontejnerů, které město nechalo vybudovat. „V letošním roce máme v plánu min. ještě jedno
zrealizovat a to na sídlišti u Letiště,“ doplňuje Roubalík.
Rozsáhlou rekonstrukcí pak prochází ulice Plačkov,
kde se dodatečně řešily i kanalizační přípojky k objektům. Město muselo velmi rychle zareagovat a děkuje
i občanům této ulice za součinnost. „Po náročné přípravě
a realizaci podkladních vrstev včetně osazení silničních
obrubníků se již podařilo položit asfaltový koberec, dále
následuje výstavba chodníku po jedné straně komunikace a realizace veřejného osvětlení. Tím bude dokončena první etapa této rekonstrukce,“ pokračuje Roubalík.

olesovt

v.

Poděkování
V polovině března jsem požádala Městský úřad
o zajištění úpravy přístupového chodníku u prodejny
Lidl k Bille. Byl léta neudržovaný a současná zeleň jej
značně zužovala a ztěžovala průjezd invalidního vozíku i dětského kočárku. Byla jsem příjemně překvapena
rychlou a příznivou odpovědí tajemníka úřadu ing. Fuita, že záležitost se řeší s vlastníkem pozemku – vedením
prodejny Lidl. V sobotu 28. 5. jsem střetla při dokončovacích pracech dva mladé pracovníky odborné firmy,
kteří úpravy dokončovali. Za rychlé vyřízení mé žádosti
je namístě městu i vedení prodejny Lidl poděkovat. Současně si dovoluji využít této příležitosti a požádat o vyznačení sníženého přechodu z chodníku od Lidlu k Bille,
kde často zaparkují řidiči svá auta. Je to jediný přístup
k Bille /mimo vstup na parkoviště od žel. tratě/. Přístup
k Bille řešila i maminka s kočárkem a ještě dítě za ruku.
Já musím sjet na konec chodníku a přejet vozovku k Bille
a není vidět, kdo přijíždí a případně odbočuje k Bille od
žel. tratě. Z druhé strany je vstup od Amerického parku na chodník k Lidlu z kaštanové aleje komplikovaný
tím, že pouze jediný kaštan u přechodu má větve až na
zem a není přehled od Přílep. Tyto dvě drobnosti půjdou
jistě vyřešit s ohledem na bezpečnost, když náročnější
akce očištění chodníku u Lidlu byla v tak krátkém čase
vyřešena.
Všem zúčastněným za pochopení moc děkuji.
Neradilová Alena

Panna Maria už zase
dohlíží na obce Količín
a Rymice
Neuběhly ani čtyři měsíce od nešťastné nehody, kdy
neznámý pachatel srazil sochu Panny Marie, stojící mezi
Količínem a Rymicemi, a socha je opravena a hrdě stojí
dohlížíc na obě obce. Nákladem města Holešov ve výši
asi 90 tisíc korun ji precizně opravilo kamenictví Svak.
V neděli 22. května se vydal průvod obyvatel Rymic a Količína od kostela v Rymicích směrem k místu,
kde socha stojí, aby se u ní společně pomodlili a zazpívali s živou muzikou. Při májové pobožnosti byla socha
posvěcena.
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Májku letos pokácely rázné „tetiny“

Dětský den pro MŠ

Žádný strom neroste do nebe a tak i naše májka, kterou jsme postavili na konci dubna, musela s koncem měsíce května dolů. A aby se to neodbylo jen tak, zorganizovala opět místní organizace KDU-ČSL spolu s jednotou
Orel Holešov tradiční kulturní odpoledne. Nabitý program
svým vystoupením otevřel, stejně jako při stavění májky,
folklórní soubor Malá Rusava. Následoval taneční soubor
ZUŠ Holešov pod vedením paní učitelky Olhy Peshkove
a hudební duo Teenageři, které v rámci souborové hry
taktéž na holešovské základní umělecké škole vede pan
učitel Pavel Březina. Program pokračoval poutavou ukázkou cvičení oddílu JUDO Orel Holešov, po němž následoval
zpěv Kláry a Evy Darebníčkových, které dosáhly výrazných
úspěchů na soutěži o Hanáckyho kohóta. Folklórní soubor
Hanáček Všetuly, který vede Oksana Loučková, můžeme
považovat za domácí, protože nechybí na žádné naší akci.
Krojovaná děvčata a chlapci ze souboru předvedli několik
tanečních vystoupení na známé hanácké písně.
Vrchol hudebního programu představovala oceňovaná
dechová hudba Hulíňané, která provázela diváky od čtyř až
do večerní sedmé hodiny. Krátce po 17 hodině se skončil život
letošní májky na holešovském náměstí. Tentokrát se místo
dřevorubců ujaly pily statné a rázné „tetiny“ (herecká etuda
v podání Milana Rektoříka a Stanislava Brázdila). Májka se

Děti v Holešově měly hned několik možností užít si
a oslavit Den dětí. Skvělou příležitost dětem předškolního
věku dala společnost Trachea, která všechny holešovské
školky sezvala do svého areálu a připravila pro ně zábavné dopoledne. Čekaly tam na ně nafukovací atrakce, ninja
dráha, kolotoč i trampolíny. Malé i velké bavil klaun, holky si mohly nechat zaplést barevné copánky, malovalo se
na obličej a „tetovalo“ pomocí airbrush technologie. Děti
byly nadšené a není divu, dětský den stál opravdu za to.
Hana Helsnerová

poroučela k zemi na přesně určené místo a byla bleskově
obklopena houfem dětí, které si chtěly odnést na památku
něco z její výzdoby. Do májky se ještě několikrát zakousla pila,
aby ji pokrátila na menší kousky, které ještě dobře poslouží.
Závěrečným bodem nehudebního programu bylo losování
hlavních cen tomboly, do níž vložili hodnotné ceny naši sponzoři, kterým srdečně děkujeme. Šťastní výherci se už těší ze
zemědělských produktů místních soukromých zemědělců, na
zájezd do Bruselu, který nám věnovala naše europoslankyně
Michaela Šojdrová nebo další hodnotné ceny, které nám darovaly naše holešovské firmy a podnikatelé.
V průběhu celého odpoledne byly pro děti a jejich
zdravý pohyb k dispozici koloběžky, chůdy nebo skákací
hrad. Všichni včetně dospěláků se rádi svezli vozem taženým koňmi, kteří patří do stáje našeho holešovského kočího Karla Loučky. K celkové pohodě přispělo i počasí, které
se tentokrát v průběhu odpoledne až na pár větrných poryvů (jak jinak v Holešově) prověřujících konstrukci stanů,
zdrželo dešťových výhrůžek. Ke skvělé náladě pomohl
sehraný tým zajišťující občerstvení. Poděkování patří ale
všem pomocníkům a návštěvníkům za skvělou atmosféru,
kterou toho dne vytvořili. Jejich spokojenost je naší největší odměnou a závazkem do příštího ročníku.
Ondřej Machálek, MO KDU-ČSL Holešov

MAS pomůže zdarma domácnostem s vyřízením kotlíkové dotace
Nízkopříjmové domácnosti z území Zlínského kraje
mají šanci získat tzv. kotlíkovou dotaci. Na výzvu Zlínského
kraje reaguje i MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., která
nabízí zájemcům bezplatné zpracování žádostí o dotaci
včetně celé administrace a povinných příloh.
Požádat o dotaci lze od 14. června do 31. srpna
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje vyhlásil kraj v úterý 10. května. Příjem žádostí o poskytnutí dotace se spustí v úterý
14. června, k ukončení příjmu formulářů dojde 31. srpna
v 17 hodin. S vyřízením dotace pomůže zcela bezplatně
MAS – Partnerství Moštěnka, kde mohou zájemci kontaktovat administrátorku Karolínu Kropáčkovou.
Kdo může být žadatelem?
Předpokládaná výše alokace programu činí
455.550.000 Kč. Požádat o dotaci na výměnu neekologické-
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ho kotle za kotel na biomasu – ruční nebo automat, tepelné
čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel může vlastník
nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby
pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti
zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Další důležité podmínky:
Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti
žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900 Kč.
Další důležitou podmínkou pro nárok na dotaci je ta, že
výměnu zdroje tepla musí žadatel teprve chystat nebo
musela být uskutečněna po 1. lednu 2021.
Výše dotace a na co?
Dotace uhradí 95 procent ze způsobilých výdajů do
maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

• kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč
• tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč
Úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude možná pouze v případě, že výměna byla
již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do letošního 30. dubna. Aktuálně
vyhlášenou výzvu, program, jeho přílohy a vzor formuláře
žádosti naleznete zde AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)
Kontakt pro další informace:
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., Karolína Kropáčková, koordinátorka, tel.: 734 306 207
www.mas-mostenka.cz

www.holesov.cz
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Dny s odpady
V rámci Dnů města Holešova se uskutečnily v pátek
13. 5. a v sobotu 14. 5. 2022 Dny s odpady, jejichž úkolem
bylo více přiblížit široké veřejnosti nakládání s odpady.
Základem je samozřejmě třídění odpadů podle druhů
a následně je pak možné zajistit jejich zpracování. Akce byla
cíleně zaměřena na děti, které se dověděly hravou formou
o nutnosti třídění a mohly si své znalosti následně ověřit
pomocí různých kvízů. Všechny atrakce jako skluzavka,
skákací hrad, nafukovací překážková dráha, puzzle, domino a kostky tématicky souvisely s odpady, velkou oblibu si
získaly šlapací motokáry vyrobené z plastových popelnic

a popelářské autíčko, které bylo v neustálém obležení případných dalších zájemců o svezení. Součástí akce byl Den
otevřených dveří v areálu technických služeb, kde si mohli
zájemci mj. prohlédnout třídící linku a svozovou techniku.
Akci zajistilo město Holešov a společnost Technické služby
Holešov, s.r.o. za účasti partnerů EKO-KOM a.s., EKOLAMP
s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. Děti si, kromě zážitků,
odnesly z akce drobné dárky a pro dospělé byly nachystány
sady tašek na tříděný odpad.
Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí
Libor Liška, jednatel technických služeb

Technické služby a jejich historie
Prvopočátek budoucích Technických služeb můžeme hledat ve společnosti komunálních služeb a podniků
místního hospodářství na počátku padesátých let minulého století.
Po únoru 1948 došlo v mnoha oblastech průmyslu
i služeb k velkým změnám, jejichž hlavním cílem bylo
soustředit všechny činnosti pod jednotné vedení „strany a vlády“. Velké podniky jsou znárodněny, ale i malé
řemeslníky a obchodníky je třeba socializovat. Koncem
prosince dochází k likvidaci četných obchodů a drobných živností, které se buď združstevňují nebo mění
v národní podniky. Socializační úsilí kráčí prudkým tempem vpřed …
Prvním podnikem tohoto druhu se stává na základě usnesení rady MNV z 15. prosince 1949 Sdružený
komunální podnik města Holešova. Podle zakládací
listiny je národním majetkem v komunálním vlastnictví
města Holešova. Předmětem podnikání je od 1. 1. 1950
sodovkárna, pohřební ústav, cukrárna-kavárna, instalace a klempířství. Na první pohled zapůsobí zejména
ta rozmanitost oborů, která se již 15.února 1950 dále
rozšiřuje o hotelový podnik a parní lázně. Do majetkové podstaty se začleňuje hotel Přerov, hotel Moravia
a parní lázně, nemovitosti, které dosud vlastnily Hanácké pivovary n. p. Přerov. Správcem komunálního podniku sdružujícího šest soukromých živností byl ustanoven
Rudolf Juřena.
Další vývoj činnosti podniků, které vzaly pod svá
křídla drobné i větší řemeslníky a firmy je z dnešního
pohledu ne zcela zřetelný. Spisová služba u národních
výborů a následně i podniků jakoby ztratila svou důležitost a dnes je proto těžké rekonstruovat její systém, protože potřebné dokumenty již nejsou. Navíc to byla doba
reorganizací, které nabourávaly zavedené systémy.
Usnesením MNV vznikly s účinností od 1. 7. 1953
Komunální služby města Holešova. Původně zahrnovaly
holičství, kadeřnictví, parní a vanové lázně, zahradnictví, dopravu a povoznictví a pohřební služby. Postupem
času k nim přibývala další řemesla jako stolaři, zámečníci, klempíři, pokrývači, sklenáři, knihaři, kamenosochaři, oděvní služby, čalounictví, elektroinstalace, lepení
podlah, rámování, později servis plynových spotřebičů
a drobné stavební práce.
V té době pracoval i Sdružený komunální podnik
zřízený Okresním národním výborem, do něhož byly

začleněny pohostinské činnosti na vesnicích. Zde se už
začaly prolínat kompetence města, okresu, ale i kraje
a některé podniky se z komunálních služeb začleňovaly do výrobních celků podle oborů. Tak byla začleněna
cihelna Žopy do Hodonínských cihelen Hodonín n. p.,
sodovkárny byly převedeny jako provozovny do Jihomoravských pivovarů n. p. Brno, závod Kroměříž. Navíc
po zřízení Okresního průmyslového podniku zůstaly
v Komunálních službách jen drobné řemeslné obory. Situace kolem roku 1956 ukazuje, že po těchto řemeslech
(malíři, zedníci) byla velká poptávka, pro komunální
podnik ale nebyly lukrativní. Přesto mají komunální
služby v roce 1958 třináct provozoven.
V roce 1960 nastoupil za odcházejícího Rudolfa
Juřenu na místo ředitele Josef Novotný. V té době stále
ještě úroveň jejich služeb i ceny jsou předmětem kritiky
veřejnosti. K jejich částečnému zlepšení dochází až od
roku 1964, kdy jsou provozovny postupně vybavovány
novým zařízením. V roce 1969 mají Komunální služby
207 zaměstnanců a pokračují ve výstavbě opravárenského a výrobního střediska za továrnou TON. V tomto
roce byla dokončena prádelna a čistírna, což bylo v té
době pro město velkým přínosem.
Další budování areálu přinášelo i další zkvalitňování služeb. V roce 1973, v roce 20.výročí od založení
podniku, zajišťovaly Komunální služby již šestinásobně
více prací než v době svého vzniku. Jejich provozy byly
soustředěny na dvě místa – hlučné provozy v areálu
v Tovární ulici, ostatní provozovny s podnikovým ředitelstvím v Domě služeb na Palackého třídě. V roce 1974
byly do Holešova začleněny podniky služeb měst Hulína
a Bystřice pod Hostýnem. V roce 1980 změněn název
Komunálních služeb na Okresní podnik služeb.
*
V roce 1969 došlo k reorganizaci provozovaných
služeb. Usnesením rady MěNV byly k 1. 1. 1969 nově
zřízeny Technické služby města Holešova, které zajišťovaly neplacené služby, k nimž patřilo zejména čištění
města, odvoz popela, údržba veřejného osvětlení a zeleně, provoz lázní, koupaliště, veřejných WC a skládky
odpadků. Placené služby zůstaly organizacím místního
hospodářství, jako byl Okresní podnik služeb, Okresní
průmyslový podnik, Malovna, Lidrukov a další.

Technické služby začaly svou činnost v prostorech
bývalé autodílny Josefa Mately, podle dřívějšího majitele nazývané „na Slačálkovém“, na rohu Sušilovy a Nerudovy ulice. Již v roce 1974 byl pro ně připraven pozemek za Loanou, ale výstavba nového areálu se protáhla
z důvodu nedostatku investičních prostředků. Proto se
sem podnik přemístil až v roce 1983. Technické služby
zajišťují služby obyvatelstvem placené, jako je odvoz
domovního odpadu a popele, i služby přímo neplacené,
jako je výsadba a údržba zeleně, chodníků a městských
komunikací i veřejného osvětlení. Přechodně obstarávaly i pohřební služby až do jejich vyčlenění a pozdější
privatizace.
Přestože Technické služby pracovaly ve velmi stísněných podmínkách za pomalu probíhající výstavby
areálu, byl jejich strojový a vozový park podle možností
doplňován a modernizován. V roce 1980 byl zakoupen
nový vůz pro odvoz odpadků, o dva roky později výsuvná plošina na voze Avia.
Konečně v roce 1983 dokončil Okresní stavební
podnik I. etapu výstavby areálu a 30. prosince bylo
uskutečněno jeho slavnostní předání Technickým službám. V té době zde pracovalo 37 zaměstnanců, kteří
mimo jiné pečovali o více než 20 kilometrů městských
komunikací a 50 kilometrů chodníků.
V roce 1986 byly služby dále zlepšeny zavedením
kontejnerů na domovní odpad. Akutním problémem
v té době se stává vyhledání nové skládky domovního
odpadu.
V roce 1989 přešly Technické služby do správy Měst
NV. V té době zde bylo zaměstnáno 55 pracovníků. Jejich ředitelem se stává Zdeněk Gunčík.
Rozhodnutím městského zastupitelstva se Technické služby města stávají 1. 1. 1993 příspěvkovou organizací a zajišťují údržbu města podle požadavků Měst NV.
Ve vedení Technických služeb se vystřídali Rudolf
Juřena, Josef Sukaný, Václav Vaculík, Zdeněk Gunčík
a ing. Miroslav Strnad. V současnosti vede TS Libor Liška.
M. Olšina
Použité prameny:
Archivní fondy SOkA Kroměříž: MěstNV Holešov
ONV Holešov				
Komunální podnik Holešov -Kronika města Holešova
Publikace A.Vémoly: Historie průmyslu v Holešově
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Evropský unikát nesmírné hodnoty, holešovský zámek zpřístupnil meč
Jana hraběte z Rottalu
Meč patřící moravskému hejtmanovi Janu hraběti
z Rottalu z roku 1650 si od 4. června můžete prohlédnout
na výstavě 100 let muzejnictví v Holešově, která se koná
na zámku. Zbraň patří bezpochyby mezi největší poklady muzejních sbírek. V Česku je kromě holešovského
meče znám jen hejtmanský meč Františka Karla hraběte
z Kolowrat. Je umístěn v Rychnově nad Kněžnou a je
o několik let mladší.
Hejtmanský meč byl symbolem nejvyšší moci
Moravského markrabství a zástupce panovníka, kterým Jan hrabě z Rottalu, majitel holešovského panství
v letech 1648 - 1655, byl. Podle podkladů byl držen za
přítomnosti hejtmana při slavnostních a obřadních příležitostech, ale i při zasedání zemského soudu. Obrazně
se dá říci, že na Moravě platil za obdobu korunovačních
klenotů.
Meč leží ve speciální skleněné vitríně a skutečně
stojí za zhlédnutí. Kování je vyrobeno ze stříbra a čepel
je ocelová se zlatou rytou výzdobou. Pochva je dřevěná,
potažená tmavě červenou textilií, na obou koncích se
stříbrným kováním. Zde jsou umístěny mistrovsky zpracované erby – císaře Svaté říše římské, který Jana z Rottalu moravským zemským hejtmanem jmenoval (říšský

dvojhlavý orel), symbol Moravy (korunovaná šachová
orlice) a rodu Rottalů (prostý, tzv. heroldský kříž).
Na druhé straně jsou uvedena jeho panství a další
úřední tituly. Na jílci meče jsou pak plasticky vyobrazeny
symboly hejtmanské moci, spravedlnost jako symbol
moci soudní a zbraně jako symbol moci vojenské.
Meč byl v rodině Rottalů a po jejich vymření po meči
i jejich dědici v ženské linii velmi uctíván. Nikdy nedošlo
k jeho prodeji, ba ani k nabídce prodeje. Po znárodnění
holešovského zámku povědomí o mimořádném význa-

mu meče zaniklo. Meč byl vystaven jako řadový sbírkový
předmět v expozicích holešovského muzea. V roce 2018
se odborníci shodli na jeho prakticky nevyčíslitelné hodnotě a letos v červnu konečně došlo k tomu, že je meč
vystaven pro veřejnost.
Vzácný exponát si na výstavě 100 let muzejnictví
v Holešově můžete prohlédnout v červnu od úterý do
neděle 12:30 – 16:00, o prázdninách 10:00 – 11:30
a 12:30 – 17:00 hodin.
Dana Podhajská, Hana Helsnerová

XX. Letní iluze 1. 7. – 28. 8. 2022
Jubilejní dvacátý ročník představí práce třiceti aktivních výtvarníků z Holešovska, Bystřicka, Kroměřížska
a Fryštáku, kteří vytvořili díla na zadané téma Holešov
– město pod Hostýnskými vrchy. Dále absolventské práce dětí ze ZUŠ Holešov a dětí z 1. Základní školy Holešov.
Druhou část výstavy budou tvořit obrazy již nežijících
holešovských autorů jako byl například Gustav Bezděk,
Oldřich Bránecký a dokonce samotný František Růžička
či Jan Kobzáň, který Holešov ve své tvorbě také zachytil.
30. června v 17 hodin zveme veřejnost na vernisáž.
Výstava navazuje na letošní 700. výročí města Holešova a je rozsáhlejší než v minulých letech. Všechna díla si
můžete prohlédnout od 1. července do 28. srpna na chodbě prvního patra zámku a část z nich je prodejní. Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku na jakoukoliv zámeckou
výstavu či prohlídkový okruh včetně kovárny a synagogy,
automaticky získávají vstup zdarma také na výstavu Letní iluze. Pokud chtějí navštívit pouze Letní iluze, zaplatí
symbolické vstupné 40 Kč.
„Letos si připomínáme dvě významná výročí, město
slaví sedm set let a Letní iluze dvacet. Vedlo nás to k myšlence výstavu posunout, dát jí větší prostor, inspirovat
autory k aktivní tvorbě a současně připomenout práce
autorů, kteří malovali před námi, „ řekl k přípravě výstavy
ředitel MKS Holešov Karel Adamík.
Na jubilejním ročníku vystavují Ladislav Kahánek,
Marie Měchurová, Cyril Gaja, Jakub Leško, Marie Hečková,
Ilona Brázdilová, Jiří Hrbáč, Rudolf Seifert, Anna Tatýrková, Šárka Andrlíková, Věra Zavadilová, Milan Oslzla, Jitka
Hrdličková, Lenka Vyhlídalová, Andrea Ivánková, Tomáš
Krejčí, Jarmila Slaninová, Hana Auerová, Ladislav Horák,
Petra Beck Šicová, Radmila Sitzler – Barotková, Lukáš Kr-
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šík, Renata Doláková, Blanka Ševelová, Marcela Úlehlová,
Jana Zavadilová, Vladimíra Hlavinková, Jiří Lošťák, Vladan
Daněk a Nelly Billová, dále absolventi ZUŠ Holešov a 1.
ZŠ Holešov.
Práce starých holešovských autorů a příznivců našeho regionu zapůjčili Leškovi, Elichovi, Zapletalovi, Joklovi,
Štěpánovi, Bezděkovi, Pánkovi, Měchurovi, Elšíkovi, Rudolfovi a Jirsovi. Pořadatelé výstavy všem velmi děkují.
Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují příležitost
umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat. Tradičně
představují pestrou nabídku umění od trojrozměrných
exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotogra-

fie, malbu až po rukodělné výrobky autorů z širokého regionu. Letos se na zámku sejde především malba, grafika
a fotografie. Dana Podhajská

Za výtvarnou koncepcí výstavy stojí výtvarníci Jana a Karel Jakóbkovi a Jitka Luběnová, foto Dana Podhajská

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Kamila Pivodová – Hulín
František Šimoňuk – Hulín

Marie Machovská – Dřínov
Tomáš Hruška – Dřínov

Lenka Vondráčková – Nítkovice
Jiří Navrátil – Nítkovice

Kateřina Janská – Holešov
Tomáš Sedláček – Dobrotice

Hana Coufalíková – Holešov
Radek Dvořák – Holešov

Eva Sovadinová – Rymice
David Nevřala – Pacetluky

Petra Šabíková – Hulín
Radim Stárek – Holešov, č. Tučapy

Olga Janalíková – Zlín
Jan Adámek – Přílepy

Lenka Kaňová – Rymice
Jakub Volf – Zlín

Markéta Hovadíková – Kurovice
Radek Němeček – Kurovice

Petra Novotná – Přerov
Ivan Ruda – Přerov

Radka Odstrčilová – Žeranovice
Tomáš Klimek – Holešov

Lucie Herníková – Mysločovice
Petr Stoklásek – Mysločovice

Veronika Křižková – Lukoveček
Martin Cholasta – Holešov

Blahopřání

ÚMRTÍ
Anastasie Janotová – Holešov
Marie Navrátilová – Tučapy
Miroslav Šimčík – Dobrotice
Juraj Kurcik – Holešov
Václav Krajča – Holešov
Zpracovala
Jarmila Medková - matrikářka

www.holesov.cz

Lavička Barbory
Vrbnové

Dne 21. května 2022 se dožil významného životního jubilea 80 let pan
Jaroslav Svoboda z Holešova. V mládí býval aktivním sportovcem, kdy se závodně
věnoval gymnastice, fotbalu a volejbalu.
Před dvaceti lety patřil ke spoluzakladatelům dívčí kopané v našem okrese.
V současné době působí jako funkcionář
ve Fotbalovém klubu Holešovské holky.
Oslavenci děkujeme za jeho dosavadní
práci a přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Za Výkonný výbor
FK Holešovské holky
MUDr. Slavomír Bednář - předseda

Holešovské náměstí zdobí další lavička. Věnována je poslední holešovské
hraběnce a majitelce holešovského zámku Barboře Vrbnové. Letos uběhlo 130 let
od jejího narození a 60 let od jejího úmrtí.

VÝROČÍ - ČERVENEC
4. 7. 1972
16. 7. 1942

18. 7. 1932

22. 7. 1957

28. 7. 1902
28. 7. 1912

29. 7. 1997

zemřel v Holešově STRUHALA, Bohumil, učitel, pracovník muzea a archivu v Holešově. Spoluzakládal a katalogizoval archiv v Holešově. Autor článků o archivu a historii,
věnoval se numismatice i přednáškové a publikační činnosti. Čestný občan Holešova od r. 1965. (30. 5. 1903 Holešov) – 50. výročí úmrtí
narozen ve Strážnici ŽŮREK, Vladimír, pedagog a zakladatel komorního orchestru Iši Krejčího. Maturoval na holešovském gymnáziu, poté absolvoval obor matematika
a fyzika na UP v Olomouci. Od roku 1965 je členem Jednoty českých matematiků a fyziků. Studoval také hru na housle a působil jako první houslista ve smyčcovém kvartetu
Přírodovědecké fakulty UP a Olomouckém učitelském symfonickém orchestru. V letech 1973–1982 vystupoval v Karlíkově kvartetu, spoluzaložil a řídil Nové kvarteto (později
Stupkovo). Je členem České hudební společnosti a spolupracoval s řadou hudebních institucí. V roce 2007 získal Cenu města Olomouce. V Holešově žil v letech 1951–1976
– 80. výročí narození
se narodil BUBÍLEK, Karel, malíř. Dětství prožil v Kyjově. Zamiloval si lesy v Chřibech a studoval Lesnickou školu v Hranicích. Z kádrových důvodů byl vyloučen z prvního
ročníku. Pracoval tři roky jako praktikant u Státních lesů v Rájci nad Svitavou. Stále intenzivněji se věnoval malování a byl přijat se na Umělecko-průmyslovou školu v Brně.
V letech 1950–1954 studoval u profesora Karla Langra, grafické techniky pak u profesora Zdeňka Juny. V roce 1961 se vrátil do rodného kraje a pracoval v propagačním
oddělení TONu v Bystřici pod Hostýnem. Později se začal naplno věnovat kreslení a malování. Bydlel ve Chvalčově, jeho inspirací byly hluboké lesy, pestrobarevné louky, zvěř
a charakteristická lidová architektura. Maloval motivy z Hostýna, Hostýnských vrchů a Chvalčova. Tvořil akvarely, tempery i oleje, používal techniku lavírované a kolorované
kresby. (†1. 1. 2022) – 90. výročí narození
zemřel v Holešově ZAPLETAL, František odborný učitel a ředitel školy, kronikář města Holešova. Věnoval se historii a vlastivědnému bádání. Spolu s Ladislavem Hosákem
zpracoval pro Vlastivědu moravskou část věnovanou holešovskému okresu. Působil také jako okresní konzervátor. Věnoval se přednáškové činnosti a zasadil se o renovaci
významných holešovských památek. (*18. 3. 1896 Pravčice) – 65. výročí úmrtí
se narodil v Holešově OTTO, Karel, středoškolský profesor, historik a konzervátor pro památkovou péči. Zveřejňoval články z oblasti historie a vlastivědy, je autorem publikace
„Josef Mánes ve Slezsku“. († 26. 11. 1963 Nový Jičín) – 120. výročí narození
narozen v Míškovicích GAJA, Vojtěch, estetik a pedagog. Jazykový poradce a lektor na UP v Olomouci. Pro své náboženské názory byl v padesátých letech perzekvován
a přesunut do výroby v Moravských železárnách, později mu bylo umožněno pracovat jako jazykový odborník tiskového oddělení rektorátu Univerzity Palackého. Přeložil více
než 70 knih mj. z řečtiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny, litevštiny a dalších. Podle lidových námětů z Lotyšska a Litvy napsal „Čertovské pohádky“. V roce 2002
obdržel in memoriam Cenu města Olomouce v oblasti společenských věd. (†23. 5. 1992 Olomouc) – 110. výročí narození
zemřel VÉMOLA, Antonín. Člen Vlastivědného kroužku Holešov, věnoval se dějinám průmyslu v Holešově, dlouholetý pracovník holešovského cukrovaru. Patřil mezi propagátory skautingu. Autor publikací o historii průmyslu v Holešově a monografie o Rudolfu Plajnerovi. (*18. 8. 1919 Holešov) – 25. výročí úmrtí
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Zámek Holešov otevřel nový prohlídkový okruh Po stopách Wrbnů
Zámek Holešov otevřel nový prohlídkový okruh Po
stopách Wrbnů. Původní okruh, který vedl sala terrenou
a prvním patrem se sestavou reprezentativních sálů piana
nobile charakteristickou pro barokní architekturu, se rozšířil o hraběnčinu ložnici, společenskou místnost a lovecký
salonek.
Zámek pro zařízení prostor použil zapůjčený nábytek
a obrazy od rodiny Dohnalových, která zámek v roce 1995
získala v restituci. To však ke stylizaci bydlení hraběcího
rodu v 19. století nestačilo. Proto město Holešov vstoupilo
do jednání s Národním památkovým ústavem v Českých
Budějovicích a zapůjčilo inventář ze zámku Jaroměřice
nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou.
Do Holešova byl svezen empírový nábytek včetně zrcadel, barokní skříně a sekretář. Dále také etažer a skleník,
ve kterém panstvo prezentovalo to nejzajímavější z cest
a ze svých sbírek. V případě Holešova si návštěvníci prohlédnou porcelán, holičskou fajáns a sklo ze sbírek městského muzea. Prezentován je také vzácný knoflík z livreje
služebnictva, který zámku před několika týdny věnoval
soukromý holešovský dárce.
Za pozornost stojí také kolekce obrazů a dobových
fotografií z konce 19. století s tematikou koně, která potvrzuje, jakou vášeň pro Wrbny chov představoval. Své
obdivovatele jistě získá také lovecký salonek prezentující

Městské kulturní středisko Holešov, které má ve
správě zámek, synagogu a kovárnu, v roce 2022 nezdražil.
Ceny zůstávají stejné, i když v případě zámku se nabídka
rozšířila. Do prodeje naopak vstoupí permanentka platná
od 1. července do konce srpna, která za zvýhodněnou
cenu nabídne vše, co je aktuálně k vidění. Tedy všechny
zámecké výstavy a vstupy do zmíněných památek. Cena
permanentky pro dospělého je 550 Kč, pro děti 330 Kč a je
aktivní až do vyčerpání všech vstupů, tedy během celých
prázdnin.
bohatou kolekci loveckých zbraní a trofejí. I tyto předměty
pocházejí ze sbírek městského muzea.
Bezpochyby nejpozoruhodnější vystavený předmět
je reliéf výjevu Zmrtvýchvstání Ježíše Krista vyrytý do
lastury. Hrabě Jelačić si ji v roce 1860 přivezl z Jeruzaléma,
což lze vyčíst na její druhé straně. Podle muzejníků se na
holešovský zámek dostal buď jako dar Wrbnům nebo jako
konfiskát přílepských hrabat ze Seilernu. Je ovšem také
možné, že ji Jelačić prodal.
1. července bude na zámku v Holešově otevřen také
druhý prohlídkový okruh a taktéž se jedná o novinku letošního roku. Po dobu letních prázdnin si turisté mohou
koupit okruh Zámeckou hvězdárnou s Růžovou zahradou.
Třicetiminutová prohlídka s průvodcem je zavede do francouzského parku a také do hvězdárny.

Po stopách Wrbnů (červen – 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 2022)
dospělí 60 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 40 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
rodinné 150 Kč
táborové skupiny 30 Kč

Autor nového plakátu Holešovské Regaty vystavuje v arkádách
Autor „žluté sukýnky“ a letošního zbrusu nového vizuálu Holešovské regaty plzeňský grafik Pavel Botka vystavuje v arkádách holešovského zámku. Kolekci plakátů, které
navrhl za posledních pět let si můžete prohlédnout do 30.
června. Všechny spojuje vtip a jedinečný pohled na zadání.
Výstava je volně přístupná dle otevírací doby zámku.
Když šéf Holešovské regaty Michal Žáček ze zlínské
agentury Velryba uvažoval o zcela jiném plakátu na letošní
ročník, cesty náhod jej přivedli až k plzeňskému grafikovi
Pavlu Botkovi. Zkusil to a ono to vyšlo... po pár telefonátech,
zadání a upřesněních přišel návrh plakátu, který Žáček ani
realizační tým jeho rodinného festivalu nečekali. Žlutá minisukně jako ustřední motiv vizuálu byl zpočátku takovým
překvapením, že nevěděli, co si mají myslet...

„Ale ono to zrálo, po týdnu jsem pochopil, že se mi to
vlastně líbí a na tom jsme se shodli i s kolegy. Je to něco
zcela jiného a to jsme chtěli,“ dodává šéf vyhlášeného rodinného festivalu, který letos v zahradách holešovského
zámku oslavil desáté výročí!
Popasovat se s tématem byla výzva také pro Pavla
Botka. Na vernisáži holešovské výstavy přiznal, že plakát,
na který se musí vejít mnoho textů, ještě nedělal. A zda jej
někdo atakoval za žlutou minisukni? „Ne, s tím jsem zatím
problém neměl. Nedělám sexistické plakáty, snažím se
o vtip a zajímavý úhel pohledu na věc. Plakát musí na
první pohled praštit do očí,“ vysvětlil s úsměvem grafik.
Dana Podhajská

Tisíc mečíků v barokních prostorách, holešovský zámek opět chystá
výstavu
Přesně v polovině prázdnin, 30. a 31. července, se ve
Velkém sále holešovského zámku uskuteční druhý ročník
Mezinárodní výstavy mečíků. Akci ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holešov připravuje ZO ČZS
Holešov a člen ČSZ GLADIRIS. Na výstavě bude pokřtěna
také nově vyšlechtěná odrůda, která bude pojmenována
„Holešov 700 let“.
Do akce jsou zapojeni pěstitelé ze střední Evropy.
Nádherné květy nejrůznějších mečíků doplněné o sto padesát odrůd jiřin si mohou lidé prohlédnout během celé
soboty 30. 7. od 9 do 18 hodin a také v neděli 31. 7. od 9
do 17 hodin. Poté bude následovat výprodej květů.
(dap)
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Prodáváme speciální letní
permanentky na výstavy
a prohlídkové okruhy
Městské informační centrum Holešov prodává speciální letní permanentky platné od 1. července do 31.
srpna, které za zvýhodněnou cenu nabídnou vstupy na
prohlídkové okruhy v rámci zámku, kovárny, synagogy
a na všechny aktuální výstavy. Permanentka pro dospělé
stojí 550 Kč, pro děti 330 Kč a je aktivní až do vyčerpání
všech vstupů, tedy během celých prázdnin. Změny vyhrazeny.
foto Dana Podhajská

www.holesov.info

Norská pohádka Cesta za živou vodou, zveme
děti za vysvědčení do letního kina
Městské kulturní středisko Holešov zve rodiče a děti
do letního kina na zámecké nádvoří. Prvního července
promítne norský fantasy film Cesta za živou vodou, který
se z části natáčel v Čechách.
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů,
v němž se diváci poprvé mohli potkat s dobrosrdečným
Espenem, jeho dvěma bratry i krásnou a odvážnou princeznou Kristin.
Statečného Espena nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se hledat živou vodu, aby zachránil své
bratry i Kristininy královské rodiče. Pohádka se natáčela
v českých exteriérech, které bystré divákovo oko určitě
odhalí. Mezi místy, kudy Espen projde svět, je například
hrad Křivoklát, bývalý vojenský újezd v Brdech, lom
Amerika, Dolský mlýn v Českosaském Švýcarsku nebo
Prachovské skály. Záběry doplňuje norská krajina, která
filmu dodává na ještě větší epičnosti a fantastičnosti.
Projekce začne ve 20:30 a vstupné je dobrovolné.
(dap)

Dobrodružství Kocourka Mořeplavce,
24. července na zámeckém nádvoří
Zveme rodiče a děti na loutkovou pohádku o malém
kocourkovi Mydlifouskovi, který zažije pravé námořní
dobrodružství. Bude se plavit na lodi, objevovat pustý
ostrov a nakonec najde i krásu obyčejných věcí kolem
sebe. Pohádka se koná 24. července od 15:30 hodin na
nádvoří zámku a je určena dětem od 3 do 8 let. Délka
představení je 45 minut a cena vstupného 90 Kč. Děti do
3 let bez nároku na sedadlo zdarma, rodinné vstupné
2+2 270 Kč. Předprodej vstupenek v MIC Holešov nebo
on-line www.holesov.info/e-vstupenky.
(dap)
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Den otevřených dveří na policejní škole
V květnu 2022 Holešov oslavil výročí 700 let od
založení města. Vyšší policejní škola a Střední policejní
škola Ministerstva vnitra v Holešově s městem úzce spolupracuje a do oslav se zapojila mimo jiné i uspořádáním Dne otevřených dveří. A tak se v úterý 10. května, po
dlouhém období covidových restrikcí, areál školy otevřel
pro malé i velké návštěvníky nejen z Holešova. Zájem
byl obrovský. Dle hrubých odhadů se akce zúčastnilo
cca 1200 osob. Kromě žáků z Holešova a okolí si cestu
do školy našly i děti z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem
nebo i z Morkovic. Mezi návštěvníky byly děti z mateřských škol i dospělí, např. bývalí zaměstnanci školy nebo
jejich rodinní příslušníci. Prohlídku si nenechali ujít ani
potencionální uchazeči o vzdělávání na policejní škole.
Přišli všichni, kteří chtěli strávit příjemné dopoledne
plné zajímavých a akčních ukázek.

To vše a ještě trochu víc nabízel program, který byl
pro návštěvníky připraven. Otevřely se speciální učebny,
sportoviště, učebna zbraní i síň tradic. Na jednotlivých
stanovištích byli k dispozici erudovaní pedagogové často
s dalšími doprovodnými aktivitami. Tak třeba na učebnách služby cizinecké policie jste si mohli vyplnit „svůj
vlastní cestovní pas“, na kriminalistice vám „vzali otisky
prstů“ a mohli jste se vyfotit „v policejním…“, na učebně pořádkové policie měli pro vás kromě donucovacích
prostředků přichystanou i laserovou střelnici.
Prohlídky učeben cizích jazyků, počítačové učebny
a učebny přírodovědných předmětů byly určeny hlavně
pro žáky mající zájem o studiu na naší škole. Nejen oni
mohli zhlédnout prezentaci o podmínkách přijímacího
řízení a vzdělávání na střední odborné škole.

Velkým lákadlem se staly dynamické ukázky Speciální pořádkové jednotky policie Moravskoslezského kraje, Vojenské policie Olomouc a hasičů, kteří v součinnosti
se zdravotníky-záchranáři předvedli vyproštění z havarovaného vozidla a ošetření raněného. Tradičně obrovský
úspěch zaznamenal výcvik služebních psů z výcvikového
střediska v Dobroticích a ukázka výcviku služebních koní
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Policisté ze
Zlínského kraje prezentovali také policejní auto s radarem, policejní motocykl nebo i Schengenbus, který je
využíván službou cizinecké policie.
Hodně zajímavé stanoviště představila i pyrotechnická služba. Svými technickými prostředky ohromila
mnoho účastníků. Zájem byl i o stánek pracovníků Celního úřadu ve Zlíně. Svým „vystaveným zbožím“ přilákali
spoustu návštěvníků. Pracovnice Českého červeného
kříže z Kroměříže velmi aktivně zapojily do dění kolemjdoucí. Ti prokazovali své znalosti z poskytování první
pomoci prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit.
Akci podpořila i Letecká služba Policie ČR. Kolem
desáté hodiny „sedl“ na travnatou plochu v areálu policejní školy zásahový vrtulník z Brna. Nedaleko od tohoto
místa měli stanoviště policisté z oddělení bezpilotních
prostředků, kteří prezentovali policejního drona.
Počasí nám hodně přálo. Slunečný den vybízel k odpočinku na travnaté ploše nebo na odpočinkových zónách
se sedacími sety, které byly připraveny pro návštěvníky.
Z pohledu pořadatele se celé dopoledne opravdu
vydařilo. Myslím, že úsilí, které do akce věnovali zaměstnanci školy a její žáci, se zúročilo v pochvalná poděkování odcházejících spokojených návštěvníků.
pplk. Mgr. Eva Vichlendová
VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Pracovní setkání v projektu ERASMUS
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což všichni zúčastnění velmi
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Setkání navštívil také
štáb TV Holešov a natočil
krátký spot včetně rozhovorů se zahraničními účastníky.
V říjnu 2022 je v plánu multiplikační seminář, jehož cílovou skupinou budou školy stejného vzdělávacího prow

Od května 2021 je VPŠ a SPŠ MV v Holešově zapojena do projektu digitalizace vzdělávání, který se realizuje
v programu Erasmus+. Předkladatelem je Policejní škola
Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery kromě naší
školy jsou Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko),
Námořní akademie ve Varně (Bulharsko) a počítačová
společnost Holisun (Rumunsko).
Část jednání v předchozím období probíhala online,
vzhledem k šíření nákazy COVID-19. Nyní se partneři opět
mohli setkat tváří v tvář. V pořadí druhé mezinárodní
setkání (první proběhlo v Policejní škole Cluj-Napoca)
se uskutečnilo v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, a to ve
dnech od 30. května do 2. června 2022. Obsahem jednání
byly informace ohledně administrace projektu, přípravy
monitorovací zprávy a diskuze nad dalšími fázemi projektu. Velmi podstatné body v programu zaujímaly prezentace představitelů Námořní akademie v Konstanci, kteří
odpovídají za jeden z klíčových výstupů projektu, což je
metodika hodnocení a prezentace částí tvořícího se softwaru od firmy Holisun. Tato prezentace byla pro nás klíčová a účastnili se jí zástupci všech předmětových oddělení.
Význam celé akce podtrhl svou účastí starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, který osobně všechny
pozdravil a popřál úspěšné jednání a příjemný pobyt
v Holešově. V rámci odpoledního programu nás pan sta-

gramu (Bezpečnostně právní
činnost), ale i další základní
nebo střední školy holešovského regionu. Výstupy
projektu jsou volně šiřitelné
a je žádoucí, aby byl software
využíván v co největší míře.
Další mezinárodní setkání je naplánováno na srpen
do Varny.

www.holesov.cz
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Den stromů opět s účastí 1. ZŠ Holešov
Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější
krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina„bez stromů“. Až jeden z prvních osadníků v této oblasti
– J. Sterling Morton začal v okolí svého domu vysazovat
různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl
zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto
americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval
své spoluobčany k následování jeho příkladu – k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi
půdy a poskytují stín před pálícím sluncem.
Do Čech myšlenku přinesl „Svaz spolků okrašlovacích“ a poprvé se zde Den stromů masově slavil v dubnu

roku 1906. Tradice, přerušená válkou a komunistickým
režimem, byla znovu obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu tohoto zvyku v ČR přišel bývalý ředitel

Botanické zahrady Univerzity Karlovy, známý popularizátor stromů Václav Větvička. Na hradě Lukov se k této
příjemné tradici připojili již před několika lety. Letošní
volba termínu padla na sobotu 4. června. Již poněkolikáté svou troškou do mlýna přispěly k lukovskému Dnu
stromů i děti z naší školy a holešovského volnočasového
střediska. Spolu se svými učiteli několik týdnů malovaly byliny, které budou ve venkovní galerii vystaveny až
do dalšího ročníku této příjemné enviromentální akce.
Určitě se běžte podívat, jak se dětem byliny našich luk
a zahrad podařilo ztvárnit.
Barbora Winklerová

Když se dětem nechce ze školy (například z 1. ZŠ)
Poslední květnový víkend byl výjimečný. Alespoň
pro pětadvacet dětí z 5. A, které strávily tři dny ve škole.
Učitelé se s žáky na konec školního roku loučí různě – někteří jdou na zmrzlinu, jiní buchnou dětské šampáňo, jsou
i tací, kteří závěrečný den oslaví pizzou či táborákem. Já
jsem se rozhodla, že svým páťákům nadělím víkendovku,
na kterou budou dlouho vzpomínat. Program, který začal
páteční ráno a skončil až v neděli, byl zaměřený na nejrůznější aktivity podporující týmového ducha. A co se dá

dělat celý víkend bez rodičů? Spousta věcí! Celý páteční
den jsme strávili na filmovém festivalu ve Zlíně. Navštívili
jsme soutěžní filmy, zúčastnili se workshopů a dílniček.
Navzájem jsme se fotili s festivalovými hvězdami a soutěžili o to, kdo získá nejvíce autogramů. Měli jsme tu čest
potkat Jana Čenského, Danu Morávkovou, Václava Neužila, Romana Vojtka, Šárku Markovou a vycházející star slovenského filmu Matildu Struss. V sobotu jsme sportovali,
vydali se na procházku, zabavili se při deskových hrách,

hráli bowling a s historikem holešovského muzea Honzou
Machalou si připomněli významné datum 27. května
1942, kdy byl spáchán atentát na Reinharda Heydricha.
Nocování ve škole je prostě „dobrodrůžo“, které rozhodně stojí za to! Velké poděkování si zaslouží všichni rodiče, kteří nám přichystali báječné laskominy a hlavně Honza
Machala, který opět vymyslel skvělý program, při kterém si
děti zábavnou formou osvěžily informace z vlastivědy!
Barbora Winklerová

Pyžamový den
u prvňáků 1. ZŠ
Den dětí jsme v 1. C oslavili v pohodlném, domácím
oblečení a trochu si zalenošili. Z domů si žáci donesli svá
oblíbená pyžama, hřejivé papuče a nesměl chybět ani
plyšový kamarád na mazlení. Celé vyučování nezačalo
v lavicích, tak jak je zvykem, ale na koberci a to čtením
pohádky o Modroočkovi. Během dalšího vyučování nám
celou dobu v lavicích dělali společnost naši mazlíčci
a v anglickém jazyce jsme si s nimi zopakovali známé
písničky a názvy zvířat. O přestávkách jsme lenošili na
koberci a dívali se na pohádku. Z pyžam se nám nechtělo
a nejraději bychom lenošili celý den:)
Vendula Ivancová

Jak si Osvětim pamatují žáci 1. ZŠ
V devátém ročníku se věnujeme moderním dějinám,
tedy i problematice světové války a holokaustu, tématům,
o kterých by každý měl pro jejich závažnost vědět alespoň
základní fakta. Proto také každoročně organizujeme pro
žáky 9. ročníku vzdělávací exkurzi do Památníku holokaustu v Osvětimi a Březince.
Ve čtvrtek 26. května vyrazilo na cestu 44 deváťáků.
Prohlídka muzea na každého z nich zapůsobila, a to se
také odrazilo v jejich krátkých reflexích:
„Exkurze byla zajímavá a překvapila mě. Nejvíce
mě zarazily pozůstatky vlasů, oblečení a bot. Když tohle
člověk vidí, tak mu běhá mráz po zádech. Jedna z dalších
věcí, které mě opravdu překvapily, byla celková velikost
muzea a koncentrační tábor Březinka. Bylo to opravdu
obrovské. Myslím, že o této události by měli lidé vědět.“

„Exkurze do Osvětimi byla velice zajímavá. Myslím,
že téma holokaust a celkově 2. světová válka jsou důležité
a mělo by se o nich vědět.
Viděli jsme vlasy, které se lidem stříhaly, vyráběly se
z nich látky (většinou na košile) a posílaly do Německa.
V plynových komorách používali cyklon B, pan průvodce nám
také vyprávěl, jak vězni páchali sebevraždu tím, že se chytili
ostnatých drátů, do kterých byl puštěn elektrický proud.“
„Exkurze byla hodně naučná. Poprvé jsem na vlastní
oči viděl věci, o kterých jsem jenom slýchal v hodinách.
Nebylo to tak děsivé, jak jsem slyšel od ostatních, protože
se hodně věcí nedochovalo a často jsme procházeli prázdnými místnostmi, kde byly jenom tabule.“
„Nejvíce mě překvapilo, že na to, kolik se tam stalo
věcí, už je to vcelku čisté. Není tam tolik lidí (energií),

kolik jsem čekala, většina už odešla. Nejvíc jich zůstalo
v místech plynových komor a celkově v budovách. Nejhorší místa jsou např. pece, popraviště, místnost s vlasy,
botami, brýlemi, protézami atd. Stromy, u kterých jsem
se popravdě nestihla zastavit, čistily nějakým způsobem
vzduch. Na závěr – je to místo, kam se nepotřebuji vracet
a ani nedoporučuji citlivým lidem vstup. Ale nakonec budete rádi, že jste mohli jet.
„Toto téma mě moc nezajímalo, ale když jsem se na
ta místa přijel podívat, tak mě to zaujalo. Obsah samotné
exkurze byl zajímavý a nebyl zdlouhavý.“
„Jsem rád, že jsem se na toto historicky důležité místo jel podívat. Dalo mi to větší představu o tom, co se tam
dělo.“
Kateřina Mrnůštík Navrátilová, Pavla Ambróšová
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Návštěva příslušníků z Celního úřadu pro Zlínský kraj
Na 1. ZŠ zavítali v květnu příslušníci Celního úřadu pro
Zlínský kraj a připravili si pro žáky 9. A program sestavený
z přednášky a ukázek praktických činností. Během dvou
vyučovacích hodin se žáci obohatili o spoustu informací.
Na jednom ze tří stanovišť se dozvěděli, jak rozpoznat
padělek od originálu a jaké výrobky a značky se nejčastěji padělají. Na dalším stanovišti na děti čekaly ukázky

kontrabandu zabaveného Celní správou. K prohlédnutí
byly k dispozici kožešiny medvěda, vlka, kabelky z krajtí
kůže, výr velký, vzácné dřeviny a další. Žáci byli také seznámeni s dokumentem CITES. Jedná se o úmluvu, která
upravuje a stanovuje pravidla mezinárodního obchodu s
ohroženými druhy zvířat a rostlin. Poslední ukázka byla
připravená venku za školou. Žáci si zde prohlédli zásahové

vozidlo. Auto bylo speciálně upravené pro potřeby Celní
správy ČR, na střeše se nacházel maják i silná světla nutná
pro osvětlení při nočním zásahu. V zadním prostoru auta
byl kromě sedaček i stůl s počítačem a tiskárnou.
Rádi bychom tímto poděkovali celníkům z Celního úřadu pro Zlínský kraj za poutavý a vzorně připravený program.
Marcela Kubátová Košařová

Něco z angličtiny
Školní kolo soutěže Spelling Bee na 1. ZŠ proběhlo
koncem dubna. Jde o soutěž v anglickém hláskování.
Zúčastnilo se 6 vybraných finalistů z 5. A a 5. B.
Páťáci zažívali nejrůznější pocity, napjaté očekávání,
nervozitu, radost. Nejdříve si vylosovali pořadí, v jakém
budou soutěžit, a poté se již vrhli do hláskování pod vedením paní učitelek Krumpolcové a Staňkové.
Soutěž proběhla v klidné atmosféře a výkony všech
žáků byly velmi vyrovnané. Po soustředěném výkonu ve
dvou kolech se vítězkou stala Karolína Krumpolcová z 5.
A, druhé místo získal Tomáš Dvořák z 5. B a třetí příčku
obsadil Josef Kocourek z 5. A.
Přípravou na tuto soutěž si žáci měli možnost procvičit bohatou slovní zásobu a vítězové získali zkušenost

z našeho školního kola do meziměstského kola této soutěže, které proběhlo ve středu 18. 5. 2022 na 2. Základní
škole v Holešově.
Tentokrát soutěžila tříčlenná družstva žáků z různých škol. V první části děti hláskovaly slova, která viděly
napsaná na tabuli. Ve druhé části soutěže bylo jejich
úkolem hláskovat slova, která slyšely v angličtině. Naše
družstvo se po napínavém boji umístilo na 3. místě, a to
s rozdílem jednoho jediného bodu.
Děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony a za reprezentaci školy a přejeme dětem, které angličtina baví, spousty inspirativních chvil.

Škola v přírodě (2. ZŠ)

Poděkování
Tokaheye (2. ZŠ)

V týdnu od 16. 5. 2022 se žáci 1. – 4. třídy zúčastnili
Školy v přírodě ve Vizovicích. Dopolední učení v netradičním prostředí střídal bohatý odpolední program, v rámci
kterého všichni společně vyrazili na plavbu lodí Jennifer
Lady napříč kontinenty – Afrikou, Asií a Severní Amerikou. Žáci plnili různé úkoly ve skupinkách, kde zařazení do
třídy nehrálo roli, a tak se měly možnost blíže poznat děti
celé výpravy. Vzájemně se pak podporovaly a doplňova-

Marcela Krumpolcová, Iva Staňková

ly při zdolávání jednotlivých aktivit – někdo měl rychlé
nohy, jiný pamatováka nebo dobrou vyřídilku. Počasí nám
přálo, a proto jsme si odvezli spoustu krásných zážitků.
A nás pedagogy hřeje u srdce, že máme na prvním stupni tak pěknou atmosféru. Velký DÍK patří všem učitelům,
asistentkám, lektorům společnosti Tokaheya s.r.o. i dospěláckému zázemí rekreačního areálu Revika. Tak zase
někdy na viděnou!
Mgr. Monika Ministrová

Ve dnech 16. – 20. května se žáci 2. ZŠ Holešov
účastnili Školy v přírodě ve Vizovicích. Aktivity v odpoledních hodinách pro téměř celý první stupeň zajišťovala
agentura Tokaheya s. r. o. pod vedením pana Jakuba Šneidera. Deset lektorů z Tokahey pracovalo s jednotlivými
skupinami dětí. Kladně hodnotíme záměrné rozdělení
žáků do smíšených skupin – mladší se staršími – starší
děti pomáhaly a byly vzorem pro své mladší kamarády.
Připravený program se nám i dětem velmi líbil. Byl
koncipován tématem „Cesta kolem světa“ na lodi Jennifer Lady, v kterou se dočasně proměnila chata Revika.
Aktivity byly tématem provázány, vše na sebe smysluplně navazovalo. Motivace a větší soudružnost dětí byla
podpořena nejen vzájemnou spoluprací, ale i společnou
hymnou, která celý odpolední program důstojně uzavřela. Aktivity nebyly pouze fyzického rázu, ale byly cíleny
i na vztahy mezi dětmi – podporu přátelské atmosféry,
vzájemnou úctu, týmovou spolupráci a rozvoj komunikačních schopností. Kladně kvitujeme, že hry nebyly
zaměřeny na soutěživost a soupeření, ale spíše cílily na
férovost a empatii.
Moc děkujeme partě úžasných lidí Tokahey za
skvělý program. Získali jsme od Vás nejen inspiraci, ale
i mnoho pěkných zážitků.
Už teď se těšíme na další spolupráci.
Mgr. Jitka Dvořáková

14 | holešovsko

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Dubnové a květnové aktivity ve školní družině (2. ZŠ)
Tanečky se seniory
Jedno dubnové a jedno květnové odpoledne jsme
s dětmi strávili ve společnosti seniorů z holešovského
Centra pro seniory. Zúčastnili jsme se tanečního projektu
s tanečním mistrem panem Petrem Veletou z Prahy, který dlouhodobě se seniory spolupracuje. Nápadem jedné
z ošetřujících sester bylo zapojit do tohoto projektu i děti
a tím vnést mezi své klienty trošku té dětské energie,
které je ve stáří samozřejmě již pomálu. Myslím si, že se
to dětem povedlo, jelikož i čerstvě stoleté babičce, ale
i ostatním zúčastněným zářil úsměv na tváři a bylo vidět, že si to všichni vrchovatě užili.

Den s odpady
V pátek 13. 5. odpoledne jsme se zúčastnili osvětové akce, která byla zaměřena na třídění odpadů.
O třídění toho víme spoustu, jelikož v družině třídíme už
dlouho a poctivě, ale informací není nikdy dost, proto
jsme si rádi poslechli spoustu dalších zajímavostí týkajících se tohoto tématu. Jaké je řídit popelářské auto nebo
jezdit v autech na vlastní pohon, to bylo vážně něco navíc, a tak jsme si to pořádně vychutnali. Závěr odpoledne
jsme strávili v Technických službách města Holešov, kde
jsme absolvovali exkurzi a zhlédli ukázku fungování třídící linky.

Dětské dopravní hřiště Kroměříž (2. ZŠ)
Dne 17. 5. 2022 se naši žáci z 5. a 7. A zúčastnili
dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou pořádalo
Ministerstvo dopravy ČR na Dětském dopravním hřišti
v Kroměříži. Děti se na soutěž poctivě připravovaly
a s mírnou nervozitou vstoupily na hřiště, které celé
prošly, aby ho prozkoumaly. Následovalo přivítání všech
účastníků a rozdělení do družstev. Nejprve žáci vypracovali vědomostní test, následovala první pomoc a poté
test zručnosti, kde děti projížděly zdánlivě lehkou trasu, avšak „káča“ dala mnohým zabrat. Při plnění úkolů
se všichni vystřídali. Nakonec děti dostaly zaslouženou
odměnu - řízek s chlebem! A jak dopadlo vyhlášení vý-

sledků? Naši starší žáci se umístili na krásném 3. místě.
Soutěžili ve složení Květoslav Odstrčilík, Tomáš Chytil,
Veronika Valentíková a Karolína Vančurová. Za 5. třídu
se zúčastnili Mike Tošovský, který jako jediný z mladších
dětí zvládl kurz první pomoci bez ztráty bodů, dále Míša
Krištůfková, Radim Pasečný a Jasmína Kubíčková.
Všechny děti musíme pochválit za výbornou reprezentaci naší školy a za to, že i přes nepřízeň počasí vše
zvládli na 1*. Všem cyklistům přejeme hlavně kilometry
bez nehod.
Jana Hegerová

Moje město – jeho minulost, současnost, budoucnost
Úctyhodných čtyřicet pět prací rozmanitých technik žáků z prvního i druhého stupně 3. Základní školy
Holešov úspěšně soutěžilo v konkurenci holešovských
škol. Ve výtvarné soutěži „Moje město“, pořádané při
příležitosti výročí 700 let města Holešova, bylo mnoho
našich obrázků oceněno zlatým, stříbrným či bronzovým
pásmem. Ve čtvrtek 12. května proběhla v arkádách holešovského zámku vernisáž se slavnostním vyhlášením
výsledků.

Od května je také v aule naší školy instalována
výstava výtvarných prací žáků na téma Holešov. Krásné obrázky s tematikou našeho města provázely rodiče
s dětmi už při zápisu do 1. ročníku, obdivovala je zahraniční návštěva a kulisou byly při kulturních vystoupeních
pěveckého sboru Plamínek. Aulu školy budou zdobit až
do konce školního roku. Děkujeme všem vyučujícím výtvarné výchovy za výborné vedení žáků, pestrou a nápaditou výzdobu školy. Mgr. Barbora Sousedíková

Modernizace tříd pokračuje
Z vlastních zdrojů se během letošního školního roku
podařilo 3. Základní škole vybavit všechny kmenové třídy 1. stupně novou technikou. Dvanáct tříd na pavilonu
A má svoji interaktivní tabuli s ozvučením a dataprojektorem. Přes notebooky mohou paní učitelky využívat jak
zakoupené výukové programy, tak i vlastní materiály,
které si tvoří dle svých potřeb. Děti mají výuku opět pestřejší, zábavnější a radostnější.
Postřehy dětí ze 4. B
Před Vánocemi jsme celá třída napsali Ježíškovi dopis,
že bychom si moc přáli novou interaktivní tabuli. A dočkali
jsme se! Když jsme přišli do školy po jarních prázdninách,
moc jsme se radovali, protože už visela ve třídě.
Nová tabule je super, protože paní učitelka nám v přírodovědě pouští zajímavé pořady o přírodě. V matematice

nebo češtině si připraví různé hry, na kterých si procvičujeme učivo.
Střední část tabule je bílá a píšeme na ni fixami. Boční křídla jsou zelená a tam píšeme křídou. Celá tabule je
magnetická, takže paní učitelka nám na ni může snadno
pověsit spoustu obrázků nebo slovíček do angličtiny.
Také si můžeme na tabuli promítnout stránky z učebnice nebo pracovního sešitu, se kterými pracujeme v angličtině. Je to dobré hlavně pro slabší žáky.
Tato interaktivní tabule usnadnila práci nám i paní
učitelce, protože už nemusíme chodit do jiné učebny.
Když mám službu ve třídě, tak se těším, až budu tabuli mazat – houba po ní krásně klouže.
Někdy nám paní učitelka dovolí hrát hry i o přestávce,
to celá třída jásá radostí. Za novou tabuli jsem moc ráda,
vyučování mě teď více baví.
Mgr. Alena Doleželová
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Plamínek reprezentuje a rozdává radost
Jarní měsíce duben a květen byly pro děti pěveckého sboru Plamínek při 3. ZŠ Holešov náročné a pestré.
V sobotu 23. dubna reprezentoval naši školu i město
v Krajském kole celostátní soutěže dětských pěveckých
sborů v Kroměříži. Jako jediný sbor z běžné základní
školy si v konkurenci sborů ZUŠ vedl velmi dobře a po
dvou letech bez možnosti zpěvu přivezl krásné „stříbrné
pásmo“.
Další vystoupení následovala v květnu. Nejprve
přivítání indonéské velvyslankyně ve škole, poté minimuzikál Perníková chaloupka, který děti zazpívaly

pro přípravnou třídu a žáky 1. a 2. ročníku. V úterý
17. května s velkou radostí zahrály celkem čtyři představení. Nejvíce jsme se těšili na Májový koncert pro rodiče,
který se po dvou letech mohl vrátit do auly školy. Rodičům
a našim příznivcům jsme předvedli všechno, co jsme se
za letošní školní rok naučili. Slavnostně jsme se rozloučili
s našimi nejstaršími zpěváky a 15. června se uskutečnilo
závěrečné posezení u táboráku. V příštím školním roce se
v Plamínku těšíme na další společné zážitky a připravujeme se na oslavu 20. narozenin.
Mgr. Gabriela Kovářová, Mgr. Lenka Hýžová

Zahraniční návštěva ve škole
V pondělí 16. května jsme v prostorách 3. Základní školy Holešov přivítali vzácnou návštěvu z Indonésie. Naši školu navštívila paní Kenssy Dwi EKANINGSIH
s doprovodem. Oproti podzimu mohla tentokrát návštěva proběhnout přímo v prostorách školy. Připravili jsme
si pro paní Kenssy krátké vystoupení školního pěveckého
sboru Plamínek, na trubku zahrál Václav Loučka, zatančily a indonéské písničky zazpívaly děti ze školní družiny. Po krátké návštěvě některých tříd a zhlédnutí školní

galerie výtvarných prací v aule, čekal návštěvu oběd ve
školní jídelně a malé posezení u kávy ve sborovně školy.
Paní velvyslankyně se zajímala o chod školy jako celku
a byla velmi potěšena prostředím, krásnou výzdobou
i příjemnou atmosférou. Děkujeme všem účinkujícím,
ostatním žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za krásné slunečné dopoledne.
Mgr. Gabriela Kovářová

Kamarádi obhájili na celostátní portě 1. místo
21. května 2022 se konalo v Kroměříži celostátní
finále pěvecké a hudební soutěže – dětská Porta 2022.
Organizátorem této celostátní akce byla Olomoucko –
zlínská krajská rada Pionýra.
Celostátní finále provázelo nádherné slunečné
počasí. Akce se uskutečnila v areálu Starého pivovaru
v centru Kroměříže.
V průběhu celého dne se vystřídali před zraky odborné poroty i před zraky diváků finalisté z celé České
republiky. Mezi soutěžícími ani letos nechyběl pionýrský
oddíl Kamarádi, který soutěžil v kategorii „T“. A letos
poprvé se celostátního finále zúčastnila také Aneta Odstrčilíková, která zpívala s doprovodem. Obě tato soutěžní vystoupení sklidila velký potlesk diváků a známé
táborové písničky také celé nádvoří Starého pivovaru
roztleskaly.
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S velkým napětím jsme očekávali večerní vyhodnocení, které následovalo po koncertě AG Fleku. Měli jsme
velkou radost z úspěchu našeho pionýrského oddílu Kamarádi, který obhájil v kategorii „T“ 1.místo.
Pro všechny mladé zpěváky byla účast v tomto finále velkou zkušeností a také úžasnou motivací! Děkujeme
všem za účast a vzornou reprezentaci našeho oblastního
kola a těšíme se na všechny milovníky zpěvu a hudby na
oblastním kole dětské Porty a Melodie 5. 11. 2022 v SVČ
TYMY v Holešově.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni organizátoři za
skvěle zvládnutou akci!
Za pořadatele oblastního kola
Jarmila Vaclachová
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SOČ na GymHolu opět naživo!
Dne 12.4. se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově
uskutečnilo okresní kolo 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve kterém poměřili své síly žáci středních škol z okresu Kroměříž. Samotné soutěži předcházela tvorba práce na téma, které si žáci zvolili na začátku
školního roku. V průběhu této práce se žáci naučí pracovat
s odbornou literaturou a různými zdroji, které v práci musejí
podle správných zásad odcitovat. Zároveň si prohlubují své
znalosti a postupně se profilují pro budoucí vysokoškolské
studium a povolání. Žáci rovněž můžou využít možnosti
spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými pracovišti.
Po této usilovné práci museli všichni zapojení žáci
prezentovat výsledky svého snažení v okresním kole SOČ,
které mohlo po dvou letech distanční výuky konečně proběhnout v normálním stavu „naživo“. Soutěž byla rozdělena do dvou sekcí: přírodovědné, která byla určena pro obory 3 (Chemie), 4 (Biologie), 6 (Zdravotnictví) a 8 (Ochrana
a tvorba životního prostředí); a společenskovědní, která
byla vyčleněná pro obory 14 (Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času), 15 (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby), 16 (Historie) a 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory). V obou sekcích zasedla tříčlenná porota složená ze
středoškolských pedagogů a odborníků na zmíněné obory.

Hned v několika kategoriích uspěli právě naši holešovští gymnazisté. V oboru 3 (Chemie) obsadila 1. místo
Nikola Dvorníková ze septimy, která se ve své práci zabývala koloidními částicemi, konkrétně stříbra a zlata, jejich
obecným popisem a popisem jevů s nimi souvisejícími
a jejich přípravou. Pojednávala o širokém využití těchto
částic. Cílem praktické části bylo srovnání některých metod jejich přípravy a samotná příprava koloidních soustav.
Na práci odborně spolupracoval doc. RNDr. Robert Prucek,
Ph. D. z katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého
v Olomouci. Ve stejném oboru se umístila na 2. místě Nikol Schönwälderová ze septimy s prací, ve které analyzovala pigmenty na březové kůře z 16.–18. století.
V oboru 4 (Biologie) obsadil 1. místo David Chrenšč
z 3.B s prací, ve které se věnoval chovu tropických brouků z celého světa. Tomuto koníčku se autor věnuje již od
útlého dětství a ve spolupráci se Zoo Zlín chová okolo 40
druhů brouků. Díky těmto zkušenostem si vytvořil vlastní
techniky chovu tropických brouků, které přetavil do své
Středoškolské odborné činnosti. S prací „Chov exotického
ptactva“ se na 3. místě umístil Stanislav Špirka z 3.B.
V oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času) skončila na 1. místě Klára
Martincová ze septimy, která se ve své práci zabývala pro-

blematikou rodin s psychicky nemocným jedincem. Práce
si kladla za cíl analyzovat pocity rodinných příslušníků
nemocného jedince a zjistit, jaký vliv mají tyto pocity na
vystupování rodiny ve společnosti. Výzkum byl proveden
metodou kvalitativního rozhovoru se čtyřmi respondenty.
A konečně i v oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní
humanitní a společenskovědní obory) kralovala septima,
tentokrát Jakub Němec, který se věnoval tématu změny
klimatu a jejího vlivu na spotřebitelské chování generace
Z. V praktické části práce ověřoval stanovené hypotézy
v dotazníku, který mu vyplnilo 448 zástupců generace Z,
a navíc uskutečnil rozhovory s odborníky z environmentálních organizací k této problematice (Greenpeace
a Fridays For Future).
Co říci závěrem? ARISTOTELES ve své koncepci ctností
uvádí, že pravá ctnost je uprostřed mezi dvěma extrémy.
Jako příklad uvádí „duchaplnost“, která je mezi „mrzutostí“ a „komediantstvím“. Jsme moc rádi, že naši žáci
projevili ve svých prezentacích zmíněnou „duchaplnost“
naplno a přejeme jim hodně štěstí v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na gymnáziu v Uherském
Brodě.
organizátor okresního kola SOČ, okres Kroměříž
Mgr. Vít Janalík

Debrujáři v mezinárodním finále
Fyzikální kroužek debrujárů působící na našem
gymnáziu dosáhl mimořádného úspěchu v soutěži
o Pohár vědy. Naši debrujáři se skrze korespondenční část
soutěže trvající čtyři měsíce probojovali až do mezinárodního finále a ve dnech 17.-19. června se v Nymburku
utkají se soupeřícími týmy z České republiky, Slovenska a
Turecka. Stali se tak jedním z devíti týmů, který do mezinárodního finále postoupil.
Kroužek debrujárů funguje na naší škole již několik
let. Pod vedením mé spolužačky Beaty Hásové a rovněž
mým se celkem šestnáct žáků primy, sekundy a tercie
pravidelně schází a společně promýšlíme, provádíme
a objasňujeme různé fyzikální experimenty. Od ledna
do dubna se naše úsilí zaměřovalo především na Pohár
vědy, v ostatních měsících se debrujáři zabývají různými
fyzikálními pokusy souvisejícími s magickým světem
Harryho Pottera. Účastníci kroužku rozdělení do kolejí

Nebelvír a Zmijozel pod vedením Minervy McGonagallové
a Severuse Snapea realizují
všemožné fyzikální děje a pro
své koleje získávají body, jež se
na konci školního roku projeví
na jejich ocenění.
Ústřední úloha kroužku je
zřejmá; tvoří ji snaha žáky nižších ročníků gymnázia v přátelském prostředí motivační
a zábavnou formou seznámit
se základy fyziky a podporovat
v nich zájem o přírodní vědy.
Právě praktické experimenty pomáhají studentům lépe
porozumět skutečnému významu fyziky v našem životě
a nepovažovat tuto exaktní vědu za neužitečnou, nud-

nou či dokonce zastaralou. To by si vědní obor výrazně
přispívající k rozvoji civilizace zcela jistě nezasloužil.
Radek Večeřa, sexta

Soutěž „Staň se floristou“,
pořádaná zahrádkáři na výstavišti FLORIA v Kroměříži 4. 5.
2022, byla zastoupena i žáky a studenty z holešovských ZŠ
a Gymnazia L. J. a byla rozdělena na 3 věkové kategorie.
V kategorii žáků jsou zařazeni žáci ZŠ od 4. tř až po 9.
ročník, taktéž do této kategorie patří studenti víceletého
gymnázia v tomtéž věku. V kategorii Junior soutěží studenti SŠ, SOŠ do ukončení vyučením či maturitou. Třetí kategorie – Senior je neomezena věkově, ale podmínkou je
členství v ZO ČZS a také, že soutěžící není profesní florista.
Z Holešova se této soutěže účastnilo 8 žáků, 2 studentky gymnázia a 2 členky ze ZO ČZS Holešov. Celkově
soutěžilo ve všech kategoriích 27 děvčat.

V soutěži měly všechny soutěžící dané dva úkoly: 1)
vázanou kulatou kytice z jarních květin a vypichovanou
misku na stůl, taktéž k oslavě jara.
V kategorii ŽÁKŮ 1. místo vyhrála Anna Podhajská
ze 3. ZŠ Holešov, 2. místo obhájila Barbora Bartůňková
z Gymnázia L. J. Holešov, 3. místo obsadila Valentýna
Hublíková z 1. ZŠ Holešov.
V Juniorech obsadily první 3 místa studentky ze SOŠ
sv. J. Boska v Kroměříži a ze SŠHS Km.
V Seniorech se na 1. místě se umístily se stejným
počtem bodů paní Jana Dujková z ZO ČZS Přílepy a Erika
Pumrlová, členka ZO ČZS Holešov.

Tato soutěž je krásnou ukázkou, jak se dají získat
mladí zájemci do zahrádkářské činnosti a také krásná svou
barevností a uměním.
Za ZO ČZS Holešov V. Čablová
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Nový projekt a nová výzva pro GYMHOL
Gymnázium L. Jaroše Holešov je velmi aktivní mimo
jiné v projektu Erasmus. V letošním roce se podařilo navázat zcela novou spolupráci, další projekty probíhají,
a tak jsme se ptali… Na otázky společně odpovídaly zástupkyně ředitele Miriam Kuczmanová a Marie Otépková,
učitelka angličtiny.
Začněme všeobecně. Jak dlouhou tradici už má
zapojení gymnázia do projektů Erasmus?
Příští rok to bude 20 let, kdy jsem se poprvé zapojili
– jinak se to jmenovalo, ale šlo o totéž. Tenkrát to byl projekt Socrates, navázali jsme spolupráci s italskou školou
Itas Giordano Bruno, což je škola podobná naší škole. My
jsme v roce 2003 byli v Perugia a oni o rok později u nás.
S jakými zeměmi jste zatím spolupracovali
nebo aktuálně spolupracujete?
Od roku 2014 spolupracujeme s německou školou
Freie Schule Anhalt v saském Köthenu. S nimi jde o spolupráci velmi úzkou a přesahující projekt Erasmus. Začali
jsme spolupracovat na základě Česko-německého fondu
budoucnosti. Proběhlo několik výměnných pobytů, absolvovali jsme také 6x společný lyžařský výcvik v rakouských Alpách. Snažíme se, aby nešlo o jednorázový projekt,
několikrát s námi byli i zde na radnici. Tato škola je naším
dlouhodobým partnerem. V současnosti jsme je požádali o partnerství v našem novém „erasmovém“ projektu
a nabídli jsme jim také pomoc s jejich vlastním projektem.
V roce 2018 jsme se zapojili do dvou projektů, jeden
byl autorský a druhý partnerský. Ten náš byl zaměřen na
folklór a kulturu, protože partnerská škola ve městě Soma
Vesuviana poblíž italské Neapole je velmi kulturně založena a zaměřena na tradice. Pro nás to bylo opravdu velmi
zajímavé. Výměnu jsme stihli těsně před covidem v roce
2018, projekt ovšem probíhal až do roku 2020 a bohužel
musel být ukončen online. Byla to velmi úspěšná spolupráce, proto na ni navazujeme i se současným projektem.
Dalším byl projekt EDINN, který byl zaměřen na
propojení přírodních věd a umění. Šlo o projekt rumunské školy, do kterého jsme se partnersky zapojili. Takový
koncept jsme neznali, a tak jsme se možná trošku omylem zapojili do projektu, který byl určen spíše pro střední
odborné školy a učiliště. Ale všechno to asi tak mělo být,
protože následně ve Finsku jsme získali skvělé a důležité
kontakty. Díky tomu jsme se dostali k jiné finské škole,
tentokrát už gymnaziálního typu, a právě s tímto lyceem
navazujeme novou spolupráci.
A tím se dostáváme právě k letošní novince,
a tou je právě zahájený projekt s finskou školou
z města Hameenlinna. Jak k tomu došlo a jaká jednání už proběhla?
Prvním krokem byla příprava žádosti. Podmínkou
projektu je mít partnera zajištěného, domluveného.
Oproti dřívějšku je zjednodušen proces, kdy bylo povoleno oslovit znovu stejné partnery, proto jsme předem
počítali s partnery, které už máme z dřívějška. Na tomto
projektu tedy spolupracujeme s výše zmíněným Německem, Itálií a klíčovým partnerem je právě Finsko.
Absolvovali jsme už přípravnou cestu do Německa,
žáci byli na studijním pobytu a učitelé zase na „stínování“
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pedagogů. Přípravnou cestu do Finska jsme také spojili
s job shadowingem (stínováním). Ve Finsku jsme kromě
toho stihli obhlédnout město a vytipovat různá místa pro
nadcházející pobyt, na který pojedeme už s žáky.
Mají všechny projekty speciální zaměření?
Ano mají, zaměření je vždy specifikováno již v prvotní žádosti. Jak už jsme zmínili, dřívější projekty byly
zaměřené například na folklor, propojení humanitních
a přírodovědných předmětů a nyní jde o zaměření na
prostředí a klima školy, což je téma, které hýbe světem.
I v souvislosti s covidem je potřeba najít určitou rovnováhu mezi digitálním světem a osobním kontaktem.
Kdy se tedy holešovští studenti budou moci
vypravit „na zkušenou“ do Finska? Někteří na kratší poznávací pobyt, další na pobyt studijní…
Odlétáme 4. září, půjde o skupinu 15 žáků a 3 učitelů. Deset žáků absolvuje týdenní poznávací pobyt
a pět studentů jede na pobyt ryze studijní, který trvá
14 dnů. Všichni prošli docela přísnými kritérii - žáci
museli vytvořit prezentaci, ve které pojednávali o tom,
jaký přínos by to byl pro ně a také pro školu. Zájemci
o studijní pobyt, kterých bylo 50, museli projít jazykovým testem, museli napsat motivační dopis v cizím jazyce a taktéž vytvořit prezentaci. Absolvovali také ústní
pohovor. Z těchto padesáti žáků jsme vybrali pět, kteří
budou reprezentovat naši školu ve Finsku a užijí si 14 dnů
jako běžný finský student.
Budou tito žáci ubytování v rodinách, jako
tomu bylo dříve nebo už to všude funguje na bázi
hotelového/penzionového ubytování?
V poslední době se ve většině případů jedná o ubytování ve společných zařízeních. Ovšem nikoliv v případě
Finska. Právě díky tomu, že Finové, stejně jako my, vidí
velký smysl v ubytování žáků v rodinách, jsme mohli vzít
více účastníků. Ušetřené finanční prostředky umožnily
cestu dalším čtyřem žákům. Všichni naši studenti tedy
budou ubytováni ve finské rodině s typickou finskou stravou, bydlením a způsobem života.
Dorazí také finské protějšky na oplátku zase
k nám do Holešova a okolí?
Dorazí – příští rok na jaře. V rámci reciprocity budou
zase finští studenti ubytování v místních rodinách. Věříme, že jim nabídneme příjemný program a doufáme, že
půjde o oboustrannou spokojenost tak, aby se nám podařilo tento kontakt udržet do budoucna.
Jaké výsledky jsou očekávány od dlouhodobé
spolupráce s jednotlivými zeměmi?
Na tomto konkrétním projektu pracuje tým dvanácti
pedagogů. Společně reflektujeme naše poznatky. Máme
vypracované speciální listy, souhrn otázek, které nás
zajímají, a cílem pak je získat na tyto otázky odpovědi.
Následně prostřednictvím prezentace tyto nastřádané
zkušenosti sdílíme a předáváme dál. To je vlastně podstata Erasmu. Výsledkem každého Erasmu je ale také rozvoj
osobnosti a nabytí vyššího sebevědomí a to nejen v případě studentů, ale i pedagogů.

Překvapilo vás něco při přípravném pobytu ve
Finsku? Jsou patrné nějaké rozdíly ve výuce, chodu
školy, zaměření apod.?
Líbila se nám skvělá organizace, finské školství je
zastřešeno státem, tudíž stát garantuje všem stejnou
kvalitu vzdělávání. Navíc funguje skutečné zaměření na
rozvoj jedince. Studenti mají studijní poradce, samostatně si tvoří rozvrhy, volí si obtížnost předmětu… Studenti
navíc sbírají kredity během celého studia, buďto povinně
nebo nepovinně i vně školy, například za přínos pro komunitu nebo dobrovolnické práce pro školu. Následně se
kredity sečtou a s ohledem na počet kreditů se hlásí na
vysoké školy.
Celé školství má velmi snadnou propustnost. Pokud
se studentům na lyceu nedaří, mohou přejít na jinou
školu s tím, že nepřijdou o žádné své kredity. A funguje
to i opačně pro žáky, kteří jsou úspěšní a chtějí přejít ze
střední odborné školy například na gymnázium.
Úžasná je také digitalizace, jsou o velký krok před
námi. Reforma školství tam začala v roce 2017, takže
když nastal covid, tak Finové byli připraveni. Školství je
tam nyní plně digitalizované, stát poskytuje každému
studentovi střední školy notebook, učebnice jsou zdarma
a digitální, pro celý stát stejné.
Velmi podporována je samostatnost každého jedince, žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za svoje vzdělání.
Všeobecným cílem je, aby nikdo nevyšel ze systému se základním vzděláním. Jde zkrátka o obrovský zájem o toho
jedince, každému se ve Finsku snaží najít nějakou cestu.
Nejlépe to vystihuje věta z úst finského pedagoga: „Nás
Finů je pouze 6 milionů, my si nemůžeme dovolit přijít
o žádného člověka.“
Děkujeme za rozhovor.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Parlament dětí a mládeže Holešov ocenil
nejoblíbenější pedagogy
V letošním roce se konalo v Holešově již po 18. „Srdce
na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci dávají svůj hlas oblíbeným
učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.
Do hlasování se zapojili ve velké míře žáci 1. + 2. ZŠ,
studenti VPŠ a SPŠ MV Holešov a děti z kroužků SVČ TYMY.
Na 1. ZŠ nejvíce hlasů získala paní učitelka Jana
Dratvová, která učí žáky na 1.stupni a paní učitelka Monika Botíková z 2. stupně.
Na 2. ZŠ shodný počet hlasů získaly paní učitelky
Jitka Dvořáková a Veronika Lejsková, obě učí na 1. stupni
a pan učitel Bronislav Tobolič ze 2. stupně.
Na VPŠ a SPŠ MV Holešov je mezi pedagogy nejoblíbenější paní učitelka Andrea Zapletalová a pan vychovatel Marian Beňo.

Za SVČ TYMY získala nejvíce bodů vedoucí kroužku Zrníčko, trampolíny pro děti i dospělé, taneční atd.
Karolína Vaclachová a vedoucí sportovních a tanečních
kroužků Daniel Krejčí.
Ve čtvrtek 2. 6. se konala malá slavnost v čajírně
TYMY, kde členové PDM a zástupci kroužků předali pamětní listy a keramickou plastiku, která znázorňovala
srdce na dlani.
Slavnostního předávání se zúčastnil také starosta
města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem oceněným poblahopřál a poděkoval za jejich obětavou práci.
Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům, za jejich náročnou práci, která bez
lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.
Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM

TYMY
Připravujeme:
22. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již
nyní na www.olympijskybeh.cz
29. 6. Den na půdě TYMY – 15 -18 hodin, prohlídka
nových prostor
30. 6. Dárek za vysvědčení - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás malá odměna
19. 8. – 27. 8. Ozdravný pobyt s TYMY – Igrane
Chorvatsko
28. 8. Loučení s prázdninami
15. 10. Zlatý oříšek – nominace talentovaných dětí
do 14 let posílejte na www.zlatyorisek.cz/zlinsky-kraj do 5. 10. 2022
Poslední volná místa na tábory – zájemci hlaste se
v kanceláři TYMY !
LÉTO S TYMY 2022
Indiánskou stezkou – stany Podhradní Lhota
3. 7. – 9. 7.
Keramický ateliér – hotel Pod Tesákem - 8. 8. – 12. 8.
Pobytové tábory na hotelu POMA Malenovice
v Beskydech 8. -12. 8. 2022
Příměstské tábory: - na vybrané tábory možnost
čerpání dotace 500,- Kč – informace v kanceláři
TYMY

Dětský den v Holešově byl plný pohádkových
postav, hudby i tance
Tradiční oslava Dne dětí se konala v zámecké zahradě v Holešově v neděli 29. května 2022. Den dětí
pořádalo SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov
a MKS Holešov. Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl
Pohádkový les.
Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých pohádek – Sněhurka a sedm trpaslíků, Křemílek a Vochomůrka, banda loupežníků v čele
s Lotrandem, Maková panenka s motýlem Emanuelem,
Šípková Růženka s princem, vodník Česílko, Perníková

chaloupka, čertovské peklo, lesní víly, Červená Karkulka
s babičkou a myslivcem, čarodějnice a na závěr pan král
s paní královnou.
Na každém stanovišti děti získaly od pohádkové postavičky razítko. Po získání 10 - tého razítka u čarodějnic
děti čekala už jen cesta do cíle ke králi a královně a jejich
družině. Ti dětem předali pamětní medaili a sladkou
odměnu a poslali je na skákací hrad. Pohádkový les v zámecké zahradě v Holešově přilákal děti nejen z Holešova
ale i širokého okolí.
Kromě Pohádkového lesa byly pro děti připraveny
další atrakce - vláček Pacifik, kolotoče, střelnice, skluzavky,
skákací hrad. Svým hudebním a tanečním vystoupením
všechny malé i velké návštěvníky nadchl Pavel Novák.
V rámci letošního Dětského dne probíhal také projekt v rámci propagační výzvy Evropského sboru solidarity, který byl také finančně podpořen.
Název projektu byl Slavíme společně Den dětí.
Díky tomuto projektu se uspořádaly zajímavé workshopy – nap. žonglérský, kouzelnický, bubenický, taneční
a hudební.

Jsme moc rádi, že se těchto aktivit zúčastnili také
děti a jejich rodiče z Ukrajiny. Kromě toho měli návštěvníci Dne dětí také možnost ve stánku Besipu + PS M.
Očadlíka Holešov řešit různé dopravní situace, zkusit
štěstí na kole štěstí, poznávat dopravní značky, atd…..
Velké poděkování si zaslouží 70 dobrovolníků, kteří se na přípravě a organizaci této krásné akce podíleli.
Poděkování si zaslouží také pracovníci SVČ TYMY a MKS.
Děkujeme městu Holešov za velkou pomoc a podporu
při pořádání této celoměstské akce.
Mgr. Jarmila Vaclachová, za organizátory

červen 2022 | 19

SPORT

Holešovské mažoretky se kvalifikovaly na Mistrovství ČR
Vůbec poprvé se v Holešově uskutečnilo první kolo
Národního šampionátu SMTČR (Svazu mažoretek a twirlingu ČR) pro sóla, dua a tria klasické mažoretky. V hale
1. ZŠ Holešov se v sobotu 23. dubna 2022 představilo
více než 100 mažoretek v celkem osmdesáti soutěžních
vystoupeních. Hned 17 jich bylo v podání holešovských
mažoretek, kterým se velmi dobře dařilo, na červnové
mistrovství ČR do Ronova nad Doubravou se kvalifikovaly všechny.

Soutěž probíhala ve sportovní hale po celý den
a byla volně přístupná také veřejnosti. Mažoretky se tak
mohly těšit z potlesku a podpory jak od svých kolegyň,
tak i od diváků.
Trenérky a choreografky Jolana Saibertová, Nikola
Podrazilová a Denisa Zdráhalová připravily pro své svěřenkyně nápadité choreografie.
V disciplíně sólo reprezentovaly:
Karolína Podolová, Karolína Krumpolcová, Tereza
Podolová, Barbora Přikrylová, Patricie Anna
Rozsypalová, Karolína Pohančeníková, Petra Dorazínová, Adéla Brázdilová, Lucie Šturmová, Magdaléna
Fuksová a Ivana Zrníková.
V duu se představily:
Aneta Pisková + Lucie
Tučková, Hana Nevařilová
+ Tereza Podolová, Barbora Přikrylová + Zuzana
Klanicová, Emily Kubálková + Romana Šeděnková,
Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová

Holešovské trio startovalo ve složení Veronika Hodonská, Lucie Zapletalová a Denisa Zdráhalová.
Jako klub jsme měli s pořádáním takovéto soutěže
premiéru. Jsem pyšná na celý náš tým – na mažoretky
a jejich zdařilé soutěžní výkony, na organizační skupinu
složenou z rodičů, trenérek a samotných děvčat. Ti všichni
se s velkým nadšením pustili do příprav soutěže a zajistili
pro všechny zúčastněné skvělé podmínky. Na kvalifikaci
se sjeli zástupci klubů z celé České republiky a pochvalovali si pěkné zázemí a příjemnou atmosféru. Vážíme si finanční podpory města Holešova a Zlínského kraje a děkujeme našim sponzorům za hezké odměny pro soutěžící.
Další velkou událostí byla přehlídka mažoretek
a tanečního oboru ZUŠ Holešov, která proběhla 15. května taktéž ve sportovní hale 1. ZŠ. Akce se těšila hojné
návštěvnosti a všechny mažoretky i tanečnice si svá vystoupení před domácím publikem velmi užily.
Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z. s.

Mistrovské tituly mažoretek a postupy na evropský šampionát
Měsíc červen patří finálovým kolům Národního
šampionátu mažoretek ČR.
Na MČR sólo, duo klasická mažoretka v Ronově n. D.
dne 4. - 5. 6 2022 získaly titul mistra ČR: Ivana Zrníková
(sólo senior A), Emily Kubálková + Romana Šeděnková
(duo junior ml. A), Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová
(duo junior st. A) + cena za nejlepší choreografii.
V sobotu 11. 6. v Kutné Hoře pak Baby Lentilky s pódiovou formací „Žížala“ vybojovaly zlato a jsou mistryně
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ČR v klasické mažoretce, kategorie minimažoretky. Pro
tato děvčátka, kterým jejich trenérky teprve na podzim
daly poprvé hůlku do ruky, je to obrovský úspěch! Soutěžily zde i Mini Lentilky a Lentilky s evropskou disciplínou Parade Corp. Obě nápadité choreografie od trenérky
Jolany Saibertové „Kostry“ a „Cheer“ předvedly její svěřenkyně na výbornou a získaly tak vytoužené 1. místo
a s tím i postup na říjnové Mistrovství Evropy mažoretek
NBTA do Itálie. Titul mistra ČR a postup na evropský šam-

pionát získala i Veronika Hodonská v sóle s rekvizitami
„Wonder Woman“.
Celý trenérský tým (Jolana Saibertová, Lenka Klepalová, Nikola Podrazilová, Agáta Horáková, Kateřina
Lucká, Lucie Zapletalová), všichni rodiče a fanoušci jsou
na naše holky moc pyšné!
Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z. s.

www.holesov.cz

SPORT

Závod vlčat a světlušek a Memoriál Rudolfa Plajnera
Každý sudý rok se ve skautu obvykle koná Závod vlčat a světlušek. Letos se pořádání základního kola ujalo
naše skautské středisko Táty Plajnera Holešov. Účastnili
se jich nejen naše vlčata a světlušky, ale také družiny
z Chropyně a z Kroměříže.
Závody se odehrávaly na Hostýně, kde každoročně
pořádáme memoriál Rudolfa Plajnera. Tato v Holešově
známá osobnost nás inspirovala a jeho příběh se stal
hlavním tématem závodů. Rudolf Plajner byl učitelem na
Gymnáziu Ladislava Jaroše, kde zároveň vedl skautskou
družinu a mimo jiné byl i náčelníkem Junáka. Proto jsme

závody spojili se zmíněným memoriálem a rozšířili jsme
tak povědomí o existenci jeho pomníku poblíž rozhledny.
Ceníme si toho, že nám bylo umožněno plně využít
prostředí Hostýna, kdy nám k jednotlivým závodním stanovištím napomáhaly například výhledy do okolí k orientaci na mapě a místní alternativní elektrárny k tématu
ekologie. A jaké další disciplíny museli mladé skautky
a skauti ještě zvládnout? V rámci závodu se děti setkávaly
se situacemi, ve kterých se může ocitnout každý. Dokonce
i bratr Plajner: vyhledávání informací, orientace v terénu,
první pomoc nebo řešení krizových situací, poznávání

přírody. V rámci disciplíny kuchařské dovednosti si závodníci přichystali a snědli svačinu. Na stanovišti táboření
prokázali, že si umí přišít knoflík ke kalhotám a namontovat pant na dvířka od stanové podsady. Na zdravovědě
ukázali své schopnosti v první pomoci a učili se posoudit
bezpečnost situace.
Na dětech i vedoucích bylo vidět, jak si to užívají,
a proto se za dva roky snad uvidíme znovu. Jsme rádi,
že se našim družinkám povedlo vybojovat první místa
a zároveň tak účast v dalším postupujícím krajském kole.
za skautské středisko Holešov Smíška a Hantu

Holešovský vzpěrač Josef Kolář vybojoval 7. místo na Mistrovství Evropy!
Letos se Mistrovství Evropy mužů a žen konalo ve
městě Tirana v Albánii a mezi českými reprezentanty nechyběl ani holešovský vzpěrač Josef Kolář, pro kterého to
byl už třetí evropský šampionát mezi dospělými.
Během soutěže bylo poznat, že se díky svým zkušenostem nenechal rozhodit atmosférou soutěže a jeho
výkon byl precizní. V nadhozu dokázal dostat nad hlavu neuvěřitelných 186 kg, čímž vybojoval fantastické
7. místo. V trhu zvládl vzepřít 152 kg a obsadil 10. pozici.
Celkovým výkonem 338 kg se tak v olympijském dvojboji
umístil na 8. místě.
Na podzim začíná pro vzpěrače dva roky trvající kvalifikační období na olympijské hry, které odstartuje Mistrovstvím světa v Kolumbii. Josef Kolář by se měl zařadit
mezi české reprezentanty bojující o svůj start na olympijských hrách. Tak mu můžeme společně držet palce!

Holešovští mládežníci vybojovali na Mistrovství ČR ve vzpírání
do 17 let dva tituly!
Dva tituly mistrů České republiky a dvě bronzové
medaile si přivezli holešovští vzpěrači z Mistrovství České republiky do 17 let. Soutěž stejně jako v loňském roce
pořádal Start Plzeň a naši závodníci po loňském úspěchu
potvrdili, že v Plzni se jim daří.
David Kolář v nových českých rekordech v hmotnostní
kategorii do 89 kg obhájil titul mistra ČR z minulého roku,
když zvládl utrhnout 124 kg a nadhodit 148 kg. Svým
výkonem vytvořil nové národní rekordy juniorů do 17 let
v trhu, nadhozu i dvojboji. Davida navíc už 15. června čeká
jeho start na Mistrovství světa juniorů do 17 let, tak doufejme, že mu jeho forma vydrží. Premiérový titul mistra ČR si
z Plzně odvezl Oskar Holovatiuk, který v kategorii do 67 kg

zvládl vzepřít 87 kg v trhu a 101 kg v nadhozu. Bronzové
medaile přidali David Jiránek a Barbora Richterová. David
soutěžil v kategorii do 73 kg a svým posledním pokusem
v nadhozu na 93 kilech útočil rovněž na titul mistra ČR. Bohužel tato váha byla nad jeho síly a tak se zapsanými 130
kg ve dvojboji skončil na 3. místě za svými soupeři z Havířova a Ostravy. Barbora byla jediná dívčí reprezentantka
našeho oddílu na tomto mistrovství a svými výkony 33 kg
v trhu a 42 kg v nadhozu skončila úspěšně třetí.
Děkujeme realizačnímu týmu ve složení Daniel Kolář
a Jan Kolář, kteří pečovali o závodníky během soutěže
a starají se o rozvoj mládež v našem oddílu.
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Oblastní přebor v Orientačním běhu
V sobotu 28. 5. 2022 pořádal oddíl OB Vizovice přebor oblasti na klasické trati v orientačním běhu. Centrum
závodu bylo ve vesnici Chrastěšov. Krásné počasí přilákalo
175 závodníků. Tratě pro všechny kategorie postavil Jenda Vyoral. Vzhledem k tomu, že okolní lesy jsou kopcovité,
tak všechny tratě byly velmi náročné. Nakonec to všichni
zvládli a v cíli si mohli dát něco dobrého v místní hospůdce. Náš oddíl měl také zastoupení a takové jsou výsledky: Kat. H12C-Boledovič Adam 7. místo, Tvrdoň Samuel
11. místo, H65C Peška Antonín 2. místo, P-Ovesný Filip
2. místo, HDR Ovesný Vašek 6. místo a Ovesný Lukáš také
6. místo. To jsou ti naši nejmladší, a proto běželi spolu.
Napsal: Tonda

Sportovní úspěchy
holešovských škol
V dubnu a květnu pokračovaly školní sportovní soutěže v okrese Kroměříž i v celém Zlínském kraji: proběhly
přebory v přehazované, miniflorbalu, minikopané, vybíjené, atletickém trojboji a čtyřboji. V okresním přeboru
v minikopané starších žáků se v Kroměříži utkalo celkem
10 škol, mezi kterými si úspěšně vedla i 3. ZŠ Holešov: po
vítězství ve skupině (1. místo před ZŠ TGM Bystřice p.H., ZŠ
Zachar Kroměříž a ZŠ Hulín) se školní tým Holešova utkal
se dvěma kroměřížskými družstvy (ZŠ Slovan a ZŠ Oskol)
a získal krásnou druhou příčku.		
Mgr. Svatava Ságnerová, Krajská rada Asociace
školních sportovních klubů ČR Zlínského kraje

Draci Holešov ve Slovinsku
Na pozvání drakiádního klubu Murska Sobota (Slovinsko), jsme odjeli 20. 5. 2022 na první mezinárodní
kites festival, který se konal od 21. 5. do 25. 5. na místním
sportovním letišti. Drakiády se zúčastnilo na 80 letců z 20
zemí, mezi nimi takové země jako Brazílie, Indie, Velká
Británie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Itálie, Polsko,
Bulharko, Rakousko a jiné a mezi nimi my - Draci Holešov
Česká republika. Drakiáda probíhala denně od 10 hodin do
19. Po celé dny probíhaly různé akce jako létání na hudbu, vytváření různých obrazců, řiditelní akrobatičtí draci
předváděli na obloze různé obrazce a další letecká klání.
Záštitou celé akce bylo velvyslanectví Indie a Brazílie
a hlavním sponzorem byl prezident Slovinska. Po celé dny
bylo krásné a slunečné počasí.

SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
Jarní část fotbalové sezóny 2021/2022 pomalu vrcholí. Naplno běží tréninky
i všechny soutěže. Družstvo mladší přípravky se - vzhledem k velkému počtu dětí účastní 2 soutěží – krajského a okresního přeboru FAČR. V krajském přeboru jsme
se postupně utkali s týmy Kroměříže A, Bezměrova, Morkovic, Baťova, Kroměříže B
a Viktorie Otrokovice. Zbývají nám odehrát ještě utkání s Bystřicí p. H. a Chropyní. Jarní
část okresního přeboru hrajeme v rámci finálové skupiny, do které jsme postoupili na
základě výsledků podzimní části. Tato finálová skupina čítá 6 týmů (Chvalčov, Kvasice/Lubná, Rusava, Prusinovice, Zdounky/Zborovice a Holešov) a hraje se dvoukolově,
kdy tedy sehrajeme s každým týmem zápas „doma“ a na jeho hřišti. Za sebou máme
8 z celkového počtu deseti zápasů a to s bilancí 6 výher a 2 porážek. Soutěž je ale celkově velmi vyrovnaná a o přeborníkovi OFS se rozhodne až v posledních dvou kolech.
V rámci fotbalového oddílu SFK se účastníme nejen akcí ryze soutěžních. U příležitosti oslav 700 let města Holešova jsme se spolu s ostatními místními sportovními
spolky, kluby a organizacemi účastnili „Festivalu holešovského sportu“, který se konal
na atletickém stadionu Míru. Během nedělního odpoledne jsme ve dvou blocích předvedli ukázky tréninků a zápasů a ve zbývajícím čase si pak děti mohly vyzkoušet ostatní
prezentované sporty. 				
Trenéři Bob a Radek
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Družstvo mladší přípravky: zleva V. Sedlář, D. Maděra, L. Bukovjan, J. Střelec, M. Solař,
M. Gajdoš, V. Hlavica, A. Fabián, J. Vaculík, M. Štěpán, A. Jedlička a brankář M. Polášek
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Úspěchy v naturální kulturistice
Dne 28. 5. 2022 se v Chocni konalo MMČR v naturální kulturistice. Této soutěže se zúčastnila i Petra Pospíšilová ze Žop u Holešova. Díky skvělým výsledkům
3 x 2. místo postoupila na Světový pohár do Itálie, kam
odjela hned následující týden. Závodníci jsou ve velmi
přísné dietě, a proto se soutěže konají v krátkém časovém intervalu. Soutěž se konala 4. 6. 2022 v Rimini
a Petra zde reprezentovala město Holešov v 5 kategoriích. V kategorii bikiny fitness 40+ skončila na 2. místě.
V dalších kategoriích soutěžila už v open kategoriích a ač
byla nejstarší, podařilo se jí získat ještě další 3 x 2. místo
a 1x třetí místo. Byla to velmi náročná příprava. Petra
pracuje jako fitness trenér a trenér skupinových lekcí
v Holešově. Také vede cvičení pro zralé ženy ve fitku. Píle
-dřina-disciplína.

Atleti a Thaiboxeři rozšířili možnosti sportování
v Holešově
Společné úsilí Atletiky Holešov a Rednecks gymu
Holešov přineslo své ovoce. Ve spodních prostorách
bývalé prodejny u Janiše, vznikl v Holešově jedinečný
prostor pro sportování, s měkkým povrchem tatami.
Rekonstrukcí se povedlo vybudovat přes 150 m2, které
budou od září nabízet řadu sportovního vyžití. Otevření
prostor se zúčastnil náměstek hejtmana Zlínského kraje

Ing. Radek Doležel, který si hned vyzkoušel ring, advokát Mgr. Milan Fritz, trenér Atletiky Holešov Jakub Hřib
a trenér Rednecks gymu Holešov podplukovník Mgr.
Petr Osokin. V současné době prostory plně využívají Holešovští thaiboxeři ke svým tréninkům. Od září se přidají
kruhové tréninky, cvičení na trampolínách, indoorové
tréninky atletiky a mnoho dalšího.

Medailové žně na MČR
v kickboxu
Tři zástupci Holešovského Rednecks gymu vyjeli
v sobotu na mistrovství ČR v kickboxu. Přestože někteří
z nich nastupovali ke svým prvním zápasům v kariéře
proti mnohem zkušenějším soupeřům, nedarovali jim
nic zadarmo, a vezou do Holešova dvě bronzové a jednu
stříbrnou medaili.

Beseda s Tomášem Petříčkem
Místní organizace ČSSD pořádala v pondělí 30. května ve studovně Městské knihovny Holešov další ze série
besed, na které zve zajímavé hosty. Nyní již podruhé
přijal pozvání bývalý ministr zahraničních věcí ČR Tomáš
Petříček. Ten již při své poslední návštěvě v diskuzi upozornil na vyhrocené vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem,
Severní a Jižní Koreou a předpověděl eskalaci napětí
mezi Ruskem a Ukrajinou, která přeroste do válečného
konfliktu.
Tentokrát setkání moderoval Ludvík Urban. Tomáš
Petříček připomněl, že po téměř 80 letech, kdy několik
generací obyvatel našeho státu žilo v míru, se mezi lidi

vrátil pocit nebezpečí z možného rozšíření války i na
naše území. Ve svém úvodním slovu se zaměřil na následující témata:
• Válka na Ukrajině
• Evropská krize a nezbytnost posílení společné obrany
Evropy před agresorem na úkor omezení vlivu USA
• Blížící se komunální, senátní a prezidentské volby –
kam směřuje ČR?
• Konec globalizace a příčiny zdražování.
Během diskuze pak odpovídal na rozmanité dotazy
z pléna typu: v jakém horizontu jsme schopni se zbavit

závislosti na surovinách z Ruska? Zná NATO své limity?
Jak dopadne válka? Může Čína využít konfliktu ve svůj
prospěch? Jaký má názor na potenciálního kandidáta na
příštího prezidenta odborového předáka Josefa Středulu, kterého podporuje ČSSD?
Po dvou hodinách živé diskuze Ludvík Urban poděkoval Tomáši Petříčkovi za příjemně strávené odpoledne
a v závěru pozval všechny přítomné na příští besedu,
která se bude konat na stejném místě v pondělí 27. června, kdy přislíbil účast bývalý premiér ČR Vladimír Špidla.
Jaroslav Chmelař
předseda MO ČSSD Holešov
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V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejnost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební
hodina pro zájemce na začátku září.
Nabízíme
pronájmu
prostor
sloužícívyužívaly
pro podnikáCvičení
jógy,k tai-či
a cvičení
při hudbě
ženy
2
ní o našim
celkovécvičitelkám
výměře 316,40
v I. nadzemním
podlaží
díky
sestrámmMileně
Kopečkové, Miladě
Hyánkové
LencenaŠiklové.
Díky jejich
obětavosti
jsme
nedomu č. p.a1597
ul. Novosady
v Holešově
(Dům
zvláštmusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
ního určení, dříve DPS). Prostor je částečně vybaven pro
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-
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Pronájem kuchyně s jídelnou
– Novosady 1597 (DPS)

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r. o.
Palackého 1398
769 01, Holešov

potřeby provozu kuchyně s jídelnou a je členěn do několika částí (jídelna, kuchyň, přípravna masa, přípravna
zeleniny, umývárna nádobí, sklad, kancelář, šatna, atd.)
Jídelna je součástí objektu Domu zvláštního určení,
pátekje23.
2019poptávka
se v příjemném
redříveV DPS,
zde8.proto
zejménaprostředí
po obědech
staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské seod místních nájemníků, pracovníků ale i cizích strávníků.

Nabízíme prodej a dopravu stavebního materiálu
a paliv pro veřejnost i podnikatele
PO-PA 6:30-17:00 na tel.: 573 396 092
zurek@palivaholesov.cz sevcik@palivaholesov.cz
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Přátelské setkání bývalý
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tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
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a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
ekolikvidace Vašeho
autovraku
Koupím
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LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
NA MÍSTĚ
Tel.: 603 447 040
Vyplatíme vám za váš autovrak
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Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621
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ODVOZ VRAKŮ
Tel: ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz
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Stavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku pokračuje, soud zamítl
žaloby ekologických spolků
V prosinci loňského roku se naplno rozběhly práce na
stavbě prvního úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku,
díky kterému získá Holešov přímé napojení na dálniční
síť. Aktuálně je v místě trasy budoucí dálnice již kompletně provedena skrývka ornice, jsou vymýceny dřeviny
a provádí se sanace podloží. Zároveň se pracuje na násypech budoucích mostů. Informoval o tom Radek Doležel,
náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu.
„Udělali jsme maximum pro to, aby se stavba dálnice D49 konečně rozjela. Mám velkou radost, že se stavbu
podařilo zahájit. Další dobrou zprávou je, že v dubnu soud
zamítl žaloby ekologických spolků Egeria a Děti Země,
které požadovaly zrušení stavebního povolení pro první
úsek dálnice. Stavět se tak může v klidu dál. Věřím, že
teď už vybudování této klíčové dopravní stavby nikdo
a nic nezabrání a zdravý rozum přece jen zvítězí. Pokud vše
půjde podle plánu, úsek Hulín – Fryšták by měl být hotový
do konce roku 2024,“ uvedl náměstek Radek Doležel.

První úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku bude
v délce 16 kilometrů a přijde na téměř 5,6 miliardy korun
bez DPH. D49 má v budoucnu spojit střední a východní
Moravu se západním Slovenskem. Od Fryštáku povede
tato dopravní tepna dále přes Lípu, Pozděchov a Horní
Lideč do slovenské Lysé pod Makytou, kde se bude napojovat na slovenskou rychlostní silnici R6.
Výstavbu dálnice D49 více než 10 let blokovaly ekologické spolky. „Přesto, že jsme jejich zástupce opakovaně vyzývali k hledání společných konstruktivních řešení, zůstaly
naše snahy o navázání dialogu nevyslyšeny. Jednání těchto
spolků nelze vnímat jinak než jako obstrukci a záměrné zdržování stavby,“ říká Radek Doležel. Aktivisté svým počínáním způsobili škodu státu, Zlínskému kraji, městu Holešov
a všem obcím regionu. Státu tím, že se náklady na výstavbu
prvního úseku D49 Hulín – Fryšták kvůli neustálému odkládání za 13 let navýšily minimálně o jednu čtvrtinu. Kraji,
městu a obcím pak tím, že kvůli absenci dálničního spojení

přišly o přísun potenciálních investorů, lze zmínit i negativní vliv na výši průměrné mzdy, nedostatek pracovních příležitostí a v neposlední řadě odchod mladých lidí z regionu.
„Připravujeme analýzu, která vyčíslí škody způsobené obstrukčním jednáním aktivistů a zvažujeme podání žaloby
o náhradu škody,“ uzavírá Radek Doležel.

Vychováváme technické talenty i z Holešovska!
Na Střední škole – Centru odborné přípravy technické, která je poskytovatelem odborného vzdělávání
především pro obory strojírenského, elektrotechnického a automobilního zaměření, roste v posledních
letech zájem především o maturitní obory a navazující
nástavbové studium. SŠ-COPT Kroměříž je ale také
výborným startovním bodem pro všechny, kteří se
v budoucím kariérním růstu chtějí zaměřit na řemeslo
přinášející jistotu pracovního uplatnění. Kdo by čekal
jen teoretickou výuku, bude překvapen. Celé studium
je zaměřeno především na získávání praktických zkušeností v dílnách, v řadě laboratoří, a především přímo
v odborných firmách. Daří se nám využívat nejen moderní

robotická pracoviště, ale i laboratoře průmyslové automatizace. Díky spolupráci se společností Škoda Auto a.s.
se budoucí automechanici a autotronici učí například
s aktuálními verzemi vozidel Karoq nebo plně elektrickým modelem Enyaq. Naši žáci a žačky se běžně seznamují s problematikou 3D tisku, učí se ovládat malé i větší
drony a v rámci volnočasových aktivit mohou využít také
možnost rozšířené výuky programování, digitální fotografie nebo elektrotechniky. Obrovskou příležitostí pro
naše žáky je také stále se rozvíjející spolupráce s regionálními technickými lídry. Je nám velkou ctí být partnery
ve spolupráci se společnostmi jako jsou Chropyňská strojírna, TOS Hulín nebo PILANA. Kluci a holky z naší školy

absolvují svou praktickou výuku rovněž v inovativních
firmách ELKO EP nebo Satturn Holešov, kde si mohou teoreticky nabyté znalosti vyzkoušet přímo ve výrobě nebo
při instalacích finálního technického řešení u zákazníka.
V loňském roce naše škola oslavila 80. výročí od
svého založení a jsme velmi rádi, že se nám daří na tuto
ohromnou tradici technického vzdělávání dále navazovat. Díky nadšení našich vyučujících se k nám stále hrnou šikovní a zruční lidé z celého regionu.
Více na informací na www.coptkm.cz/vzdelavani
Těšíme se také na Vás!
Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro úsek teoretického vyučování

Vysoká úroveň sportovní přípravy mládeže v Holešově
Atletika Holešov je sportovním klubem, který nabízí
pro děti a mládež z Holešova a širokého okolí zajímavou,
pestrou a oblíbenou pohybovou aktivitu. Historie klubu
se začala psát v roce 2013, kdy vznikl skromný pohybový
kroužek doslova pro pár dětí. Zpočátku tréninky vedl pouze pan Jakub Hřib, dnes šéftrenér a předseda klubu. Dětí
postupně přibývalo, a spolu s dětmi se začali nabalovat
i další trenéři a rozšířily se i aktivity. Pravidelné tréninky
doplnily víkendovky, tábory, první závody.
Zásadním přínosem pro další rozvoj klubu se stala
rozsáhlá rekonstrukce atletického stadionu. Ta proběhla
v roce 2018. Stadion pak byl slavnostně za přítomnosti
ředitele Českého atletického svazu, bývalého úspěšného
reprezentanta ve skoku vysokém, pana Tomáše Janků,
otevřen 1. 5. 2019.
Tři stovky pravidelně trénujících dětí – z toho více než
sto registrovaných závodníků, přes třicet vyškolených trenérů, minimálně 3 pobytové akce ročně (tábory a soustředění)
a 5 příměstských kempů, to je velmi stručný výčet aktivit,
které Atletika Holešov pro holešovskou mládež zajišťuje.

V posledním období je klub víc a víc pořadatelsky
aktivní, ať už v soutěžích školních nebo ryze atletických.
V letošním roce, na základě velmi dobrého pořadatelského hodnocení z předešlých let, proběhne na holešovském
stadionu Celostátní finále Štafetového poháru – školní
soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ.

Největšími dosavadními úspěchy je zařazení dvou odchovanců do juniorské reprezentace ČR (Matěj Eliáš na 800
metrů a Denisa Peričová ve skoku o tyči), loňské 3. místo
juniorek v moravskoslezské soutěži družstev a především
pak každodenně plný stadion spokojených sportujících dětí!
Jakub Hřib, předseda Atletika Holešov, z.s
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Jak se žije v Količíně
Malou obec Količín, místní část Města Holešov, asi
není třeba nijak zvlášť představovat. Obec s počtem 350
obyvatel v posledních letech hodně omladila. Mladí lidé
neutíkají z obce za rodinným životem do města, naopak zůstávají. Přibývají nové stavby rodinných domů
a spousta starších prochází rekonstrukcí. Celkový vzhled
obce se mění. A je pěkné, že lidé zde chtějí si velebit své
příbytky.
V obci chybí prodejna potravin. V minulosti zde
prodejna byla, ale z důvodu nízkých tržeb byla uzavřena.
Občané mají možnost 1 den v týdnu si nakoupit z pojízdné prodejny výborné pečivo a 1 den maso a uzeniny.
Naštěstí dopravní obslužnost autobusové dopravy velmi
posílila, což zvýšilo komfort místních s přejezdem do
města a zpět.

V naší obci to žije, kulturní akce jsou vyhlášeny do
širokého okolí. Pořadatelství akcí je založeno na dobrovolnících z řad SDH Količín a členů Osadního výboru
a dalších zapálených příznivců. Pořadatelům za to patří
velké poděkování.
V dubnu bývá do širokého okolí vyhlášená akce
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, která je zakončena ohňostrojem.
Letošní účast návštěvníků svědčila o maximální spokojenosti. Následoval DĚTSKÝ DEN s bohatým kulturním
programem. Další větší akcí je prázdninový víkend
s vařením guláše a pivní liga.
Hlavní akcí obce však jsou KOLIČÍNSKÉ HODY, které
jsou naplánovány na první zářijový víkend. Hodovou
neděli zpříjemní dechová kapela Zdounečanka. Zcela
novou akcí v minulém roce bylo pořádání BURČÁKOVÉHO

POCHODU, na tuto akci přišlo nespočet návštěvníků zastoupených všemi věkovými kategoriemi. Akce se líbila
a v podzimním období bychom ji rádi zopakovali.
Během celého roku je i spoustu jiných kulturních
akcí a každý má možnost si najít právě tu svou. Více
o životě a kulturním dění obce je k dispozici na webových stránkách: www.obec-kolicin.cz
Količín je malá obec. Vždyť nezáleží na tom, jestli
žijete ve městě nebo na vesnici, každý má své priority.
Obec Količín je dobré místo pro život. Vždyť každý má
mít místo, kam se může vracet, a to je domov a má mít
někoho, kdo ho miluje, a to je rodina. A jestli máte obojí,
tak je to veliký dar. A ten dar je potřeba si chránit, ať
žijete kdekoliv.
Ing. Marta Fuksová, MPA, člen Osadního výboru Količín

MOTO BESIP – RESTART 2022, poprvé v Holešově
V sobotu 23. 04. 2022 se uskutečnil historicky první
ročník BESIP akce „RESTART 2022“.
Myšlenka na uspořádání akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu z pohledu motorkáře se rodila
postupně. Již v prosinci 2021 začaly detailní přípravy
celé akce, do které se zapojila Autoškola Dohnal, Kubova enduro škola a spolek CzechBikers Otrokovice. Naším
společným cílem bylo nabídnout v Holešově bohatý program pro širokou veřejnost. Ke spolupráci jsme oslovili
město Holešov, Hasiče města Holešov, místní vzdělávací
organizace a mnohé další. I přes dubnový termín akce
se počasí vydařilo a do areálu TON v Holešově na výcvikovou plochu Autoškoly Dohnal přijelo 331 motorkářů.

ště Českého červeného kříže, kde si všechno o záchraně
života mohl vyzkoušet. Pro ty, kteří mají rádi svůj stroj
v perfektním stavu, bylo připraveno stanoviště DEKRA
s možností konzultace technického stavu vozidla. Své
moderní vybavení k nahlédnutí poskytla také Poli-

Co všechno jsme nejenom pro ně přichystali?
Návštěvníci zblízka viděli perfektní zásah Hasičů
města Holešov a dalších složek integrovaného záchranného systému (IZS) u simulované dopravní nehody
včetně záchrany „zraněných“. Nadšenci z řad motorkářů si mohli vyzkoušet speciální motorku pro jízdu ve
velkém náklonu. Jiní dobrodruzi na dvou kolech využili
možnosti volné jízdy s průvodcem na enduro dráze. Jen
ve dvou případech došlo k drobnému pádu, k žádnému
zranění naštěstí nedošlo. Pro veřejnost byla připravena
módní přehlídka firmy PSí Hubík, která se specializuje
na motorkářské oblečení a bezpečnostní prvky. Kdo si
nebyl jistý v poskytování první pomoci, využil stanovi-

cie České republiky a Záchranná zdravotnická služba
Zlínského kraje. Hasiči ukázali, jak vypadá „zapěnění“
vraků vozidel speciální pěnou. Především děti měly
z této ukázky ohromnou radost. Dospělé poté zaujal
impozantní hasičský žebřík, který dosáhl výšky úctyhodných třiceti metrů. Pro děti byl postaven skákací hrad
a mobilní dopravní hřiště a mohly si užít i malování na
obličej. Největší atrakcí bylo vystoupení moto kaskadéra
Adama „Special“ Peschela s jeho bratrem. Na svých strojích předvedli perfektní show, která brala divákům dech
a jejich umění jako by popíralo zákony fyziky.
V rámci příprav akce jsme společně s městem Holešov oslovili místní školky a školy, aby se zapojily do
výtvarné soutěže právě na téma BESIP. Výsledkem byla
necelá stovka překrásných obrázků. Devět z nich odborná komise vyhodnotila jako nejzajímavější, ale i tak byl
díky podpoře města Holešova odměněn každý.
Akce sklidila velký úspěch. Věříme, že se z ní stane
tradice a bude se v Holešově konat i v následujících letech. Rád bych poděkoval především generálnímu sponzorovi, kterým byla Autoškola Dohnal. Za spolupráci
a podporu děkujeme městu Otrokovice a Holešov, spolku
CzechBikers, Zlínskému kraji, týmu dobrovolníků a všem
dalším sponzorům a návštěvníkům.
Mgr. Jakub Nevřala, hlavní pořadatel
Tým Autoškoly Dohnal

Nový strom v Americkém parku – sponzorský dar
Spolek Proud vznikl za účelem zvelebování městského Amerického parku. Deset let se snažíme udělat
park krásnější a atraktivnější pro jeho návštěvníky.
Podpora aktivit našeho spolku ze strany veřejnosti stále
roste. Je opravdu úžasné, jaký pozitivní vztah Holešováci
k tomuto parku mají.
Někteří nám v našich aktivitách fandí, jiní přiloží
ruku k dílu a další nás materiálně či finančně podporují.
Mnohdy tato motivace vychází z jejich vzpomínek nebo
dětství, kdy v parku vyrůstali a nyní se do něho vrací se
svými dětmi a vnoučaty. Jedním z takových příkladů

26 | holešovsko

je sponzorský dar od paní Aleny Hausknechtové, který
jsme využili na nákup a zasazení nového stromu. Po
poradě v zahradnictví Stella byla vybrána sazenice dubu
letního. Společně se členy spolku jsme jej v parku pečlivě zasadili na vhodném místě v přední části parku, pár
metrů od Rákosníčkova hřiště. Vzhledem k jeho budoucí
velikosti a pomalosti růstu se jeho krásného stínu jednou
dočkají naše vnoučata.
Zájem občanů o sponzorské dary vzrůstá, za což
jsme velmi rádi. Výsadbu rostlin v parku a jeho údržbu
je vždy třeba konzultovat s vlastníkem, městem Holešov,

který má zodpovědnost za provozní bezpečnost v parku.
Náš spolek bude možnost výsadby stromů vždy podporovat a rád se v této záležitosti zhostí role prostředníka
mezi občany a městem. Nyní se v parku připravuje z dotačních fondů projekt na jeho revitalizaci, který zahrnuje
právě i novou výsadbu dřevin. O tom se ale rozepíšeme
až jindy.
Mnohokrát děkujeme za sponzorský dar a děkujeme i všem, kteří se zasazení stromu zúčastnili.
Mgr. Jakub Nevřala, Předseda spolku Proud

www.holesov.cz

INZERCE
BYDLENÍ
V HOLEŠOVĚ?

VYSOKÉ NÁJEZDY
NA NÁMĚSTÍ?

UDĚLEJME
ZMĚNU
ÚZEMNÍHO
PLÁNU!

POJĎME TO
SPOLU VYŘEŠIT!

Mgr. Jakub Nevřala

Mgr. Milan Fritz

BEZPEČNOST
OBČANŮ
A VANDALISMUS?

ŘEŠENÍ KOLON
V HOLEŠOVĚ?

ROZŠIŘME
KAMEROVÝ
SYSTÉM!

ZAHÁJILI JSME
VÝSTAVBU
D49!

Ing. Marta Fuksová, MPA

Ing. Radek Doležel

VYCHOVÁVAT
ÚSPĚŠNÉ
SPORTOVCE?

VÍCE
PROPOJENÝCH
CYKLOSTEZEK?

ANO U NÁS
V HOLEŠOVĚ!

VYŘEŠME
CHYBĚJÍCÍ TRASY
A NÁVAZNOSTI!

Jakub Hřib

Mgr. Jan Koláček
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POZVÁNKY / INZERCE
HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU

Operátor/ka
ve výrobě Holešov
Přidejte se
k nám!

Vyrábíme bezpečnostní fólie
k zasklívání pro celý svět.
Tyto fólie lisujeme mezi dvě skla. Protože jsou
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto
se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když
jedete autem.
Naše fólie zachraňují životy – při dopravní
nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej
pohromadě.
Používají se také u oken mrakodrapů, kde zajistí
ochranu osob i při zemětřesení.

CO VÁM NABÍDNEME
• mzdu v prvním roce
min. 32 000 CZK
• mzdu po roce – 34 000 CZK a více
• náborový příspěvek – 20 000 CZK
• týden dovolené navíc
• každý rok v dubnu navyšujeme
mzdy
KONTAKTNÍ OSOBA

Jitka Žalůdková
personální oddělení

KurarayEuropeMoravia

jitka.zaludkova@kuraray.com
+420 725 946 097

HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU

Operátor ve výrobě
(specialista) Holešov
Přidejte se
k nám!

ZO ČZS Holešov a člen ČSZ GLADIRIS ve spolupráci
s městem Holešov a MKS Holešov pořádají

MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVU MEČÍKŮ
30.-31. července 2022
Zámek Holešov

Vyrábíme bezpečnostní fólie
k zasklívání pro celý svět.
Tyto fólie lisujeme mezi dvě skla. Protože jsou
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto
se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když
jedete autem.
Naše fólie zachraňují životy – při dopravní
nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej
pohromadě.
Používají se také u oken mrakodrapů, kde zajistí
ochranu osob i při zemětřesení.

Sobota

CO VÁM NABÍDNEME
NADÍDNEME

900 - 1800

• mzdu v prvním roce
min. 34 000 CZK
• mzdu po roce – 36 000 CZK a více
• náborový příspěvek – 20 000 CZK
• týden dovolené navíc
• každý rok v dubnu navyšujeme
mzdy
KONTAKTNÍ OSOBA

jitka.zaludkova@kuraray.com
+420 725 946 097

900 - 1700

Od 17:00 výprodej květů

Jitka Žalůdková
personální oddělení

KurarayEuropeMoravia

Neděle

www.holesov.cz

