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Skvělé výstavy lákají na holešovský zámek
Sportovní úspěchy a události
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vstupujeme do druhé zajímavé poloviny roku
Milí spoluobčané a návštěvníci našeho krásného
města, léto je částečně obdobím odpočinku a poznávání
spojeného s cestováním, ale také mnohdy investičním
vrcholem stavebníků a investorů. Turistická sezona se
dostává do svého vrcholu a Holešov se zámkem a dalšími památkami je důležitou součástí nabídky návštěvních cílů Zlínského kraje. Můžeme si připomenout řadu
výstav nabízených zámeckou galerií a muzeem, projekt
Otevřené brány umožňující víkendovou návštěvu místních kostelů, možnost prohlídek židovských památek
nebo třeba i zámecké kovárny.
Už také tradičně vrcholí nemálo investičních akcí,
které navazují na dlouhodobé přípravy a nyní směřují ke
svému cíli. Letošní léto a prázdniny nejsou chudobné na
živou kulturu a další dění a můžeme se těšit na tradiční Festival židovské kultury, Letní školu barokní hudby,
mezinárodní výstavu mečíků v zámku, vrcholný triatlon
HolešovMan a poté i závěrečná setkání ke konci prázdnin
i s dožínkami mikroregionu, setkáním veteránů nebo výšlapy a vyjížďkami po okolí v rámci „Rusavských kotárů“.
Ale také je před námi řada výzev a řešení problémů - více těch globálních než holešovských - které stále
více a citelně zasahují do našich životů a jež se postupně
promítnou do hospodaření a zajištění provozu města
a jeho organizací. „Svět je nebezpečné místo k životu;
ne kvůli lidem, co jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic
nedělají.“ (Albert Einstein) a „Nevymlouvej se, že svět ti
dluží živobytí a má se o tebe postarat. Svět ti nedluží
nic. On tu byl první.“ (Mark Twain).
Výročí, jež nás do dnes provázejí
Nezdá se to, ale letošní červenec s sebou přináší řadu
zajímavých výročí a připomínek. Když vezmeme jen to, že
před třiceti lety, tj. v roce 1992, dva premiéři federativních
republik Československa se dohodli, že je „dobré“ federaci rozdělit a Slovenská národní rada přijala deklaraci
o svrchovanosti Slovenska, tak je skutečně vhodné si uvědomit, že mnoho věcí závisí na jednotlivcích. Ovlivnění
společnosti populistickými hesly vede k řadě rozhodnutí,
jež mohou vyvolávat později pochybnosti a rozpaky.
Před pětadvaceti lety totálně poničila dvě třetiny
České republiky tisíciletá povodeň. Zasáhla naprostou
většinu území Moravy a také se významně dotkla života našeho města a okolních obcí a měst. Pamětníci
si jistě připomenou události v horním toku Rusavy
a Bystřičky a především to, co se dělo kolem větších
toků v Hulíně, v Kroměříži, Otrokovicích a na dalších
místech v toku Moravy a Bečvy (Přerov a výše). Tato
nečekaná povodeň zasáhla nepřipravenou společnost
i všechny odpovědné organizace a instituce, protože
nic podobného se po celá desetiletí v našich oblastech
nestalo.
Přinesla nám ale jedno zásadní ponaučení. Nikdy
se nesmí podceňovat ochrana obyvatel před krizovými situacemi. To se bohužel v počátku 90. let minulého století stalo. Těch následných příkladů je mnoho

i s povodněmi v roce 2002 nebo větrnými smrštěmi,
jež i v Holešově napáchaly nesmírné škody.
Dá se říci, že od té doby město i další odpovědné
orgány posilují tzv. Integrovaný vyrozumívací a varovací systém (IVVS) a také hasičské a policejní jednotky či
záchranné zdravotní služby. To dokládá i skutečnost, že
město od té doby zaměstnává tzv. krizového pracovníka, který řeší nečekané události a pomáhá při likvidaci i
předcházení všech krizových událostí – požáry, lokální
povodně, větrné smršti a v posledních letech nečekané
a naprosto ze strany centrálních orgánů podceněné celosvětové epidemie covid a hned následně nyní při řešení krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu a uprchlickou vlnou. Ale i v této oblasti je stále co zlepšovat
a nadále zkvalitňovat všechny složky IVVS, protože
nikdo už nedokáže říci, co nás čeká. A to i v oblasti
energetiky, zásobování i přímé ochrany obyvatelstva.

Letní období a relaxace
Každoročně se v tomto období řeší problematika dodržování klidu po dvaadvacáté hodině. V době
letních a tropických dnů se část občanů snaží trávit
večery mimo své přehřáté domovy, jiní naopak zůstávají ve svých domovech a ty ochlazují otevřením oken.
A především o víkendech pak dochází ke konfliktům.
V poslední době registruje městský úřad několik připomínek na rušení nočního klidu, na hlasitou produkci
v některých lokalitách apod. Ne vždy je možné zpětně
problémy řešit, proto je vhodné, pokud k něčemu podobnému dojde, volat tel. MP Holešov 156. A to se týká
i dopravních situací nebo porušování pravidel v oblasti
veřejného pořádku. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, když si někdo pořídí nemovitost nebo rekreační
objekt v tradičních místech pořádání kulturních akcí,
měl by s tímto počítat.

Investice
Každý měsíc uvádíme některé informace o investicích, které v Holešově probíhají. Tak jen pro shrnutí se
dá uvést, že oprava Sport centra probíhá v rámci harmonogramu a nadále předpokládáme, že areál bude
v září otevřen. Snaha, že v době otevření bazénu se podaří dokončit i parkoviště naproti, už tak reálná není,
ale dodavatelská společnost SÚS Kroměříž přislíbila
v rámci možností dokončení stavby co nejdříve po otevření Sport centra. Ještě letos budou vybudovány nové
podzemní kontejnery v ulici U Letiště před restaurací,
kde je udržení pořádku i kulturnosti veřejného prostranství velmi složitá. Postupně se připravuje druhá
oprava Sport centra tak, aby v následujících letech
mohla být rozšířena posilovna a doplněny další služby
v tomto důležitém sportovně společenském areálu.
Letošní důležitá etapa opravy Centra pro seniory
probíhá také dle očekávání a již nyní můžeme obdivovat opravenou východní část budovy. Po předešlé tzv.
humanizaci a letošní opravě pláště a odstranění balkonů, rekonstrukci střechy a kotelny zůstane na příští
roky už jen revitalizace kuchyně a jejího zařízení.
Rekonstruovaná ulice Grohova i s novým parkovištěm se po opravě stává dalším místem, na které bude
moci být Holešov hrdý. Na tuto rekonstrukci navazuje
oprava ulice Plačkov, tedy první etapa, na kterou bude
třeba v dalších letech navázat a realizovat rekonstrukci
druhé „západní“ části i s revitalizací vjezdů a zeleně.
Následovat by měla ulice Očadlíkova, která vyžaduje
celkovou rekonstrukci už velmi výrazně.
Probíhají i další menší investice. Důležitá je revitalizace zeleně, dokončuje se infrastruktura v ul.
Třešňové sady - Novosady, obnova veřejného osvětlení,
a to i v Tučapech, zahájeny byly opravy dvou mateřských škol – v ul. Havlíčkova a v ul. Masarykova, které
významnou měrou zkvalitní provoz těchto zařízení od
příštího školního roku. Otevřeno bylo další dětské hřiště či workoutový areál u stadionu Míru.

Volební rok 2022
Letošní září je pro nás opět velmi důležitým volebním obdobím, protože po čtyřech letech proběhnou
komunální volby a po šesti letech v našem okrese či
obvodu i senátní volby. Uzavírka kandidátek proběhla
19. července a nyní probíhá řada termínů vztahujících
se k přípravě a průběhu voleb: Do 25. 7. je možné dělat
změny na podaných kandidátkách; 1. 8. poslední možnost odstranit chyby na kandidátních listinách; do 15.
8. mohou pol. strany a kandidáti delegovat své zástupce do okrskových vol. komisí; 21. 9. nejzazší termín pro
odstoupení či odvolání kandidáta a 23. a 24. 9. samotné volby v obvyklých volebních místnostech.
Poděkování a přání pohodového léta
Letošní rok je co do vrtochů počasí velmi vynalézavým a střídají se nám horká období s chladnými
a suchými, anebo mokrými. Ale na různé výkyvy si musíme zvykat a počítat s nečekanými jevy, protože s naší
planetou se dějí za naší spoluúčasti věci...
Ale přesto, v Holešově proběhl 29. ročník ojedinělého NOVA Bikemaratonu Drásal, setkali se příznivci
populární hudby na Regatě a proběhla řada koncertů
a výstav nebo sportovních a společenských setkání.
Druhá polovina léta slibuje také velmi bohaté dění.
A dovolím si poděkovat všem dobrovolníkům
a aktivním lidem, kteří pomohli při organizaci maratonu Drásal, pořádají řadu dalších setkání a přispívají
tím k velmi bohatému společenskému, sportovnímu
a kulturnímu dění v našem městě a regionu.

Moc krásné letní prázdninové a dovolenkové dny
vám, vašim blízkým a nám všem, přátelé…
Rudolf Seifert
starosta
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osvědčenou barevnou litou pryž včetně grafiky, která je
pro děti bezpečná a snadná na údržbu.
Další možností sportovního vyžití mají starší děti
i dospělí na nové street workoutové sestavě, která byla
instalována na Městském stadionu Míru v prostoru za
fotbalovými střídačkami. Sestava obsahuje ručkovadla,
dvojbradla a trojhrazdu. Workoutové hřiště bylo vybudováno za více než 200 tisíc korun.
Realizace obou hřišť byla hrazena z finančních prostředků města Holešova.
Hana Helsnerová

Tentokrát jsme se vydali za akademickým sochařem a restaurátorem Filipem Novotným, abychom
se zeptali, jak probíhá restaurování morového
sloupu. Pár drobností o jeho původu doplnil historik Karel Bartošek.
LE
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V minulých dnech byla v Holešově dokončena hned
dvě nová hřiště. Jedno je určeno spíše dětem menším
a je situováno u monobloku na Dukelské ulici. Jednání
o novém dětském hřišti vzniklo na základě iniciativy důvěrníků a rodičů z této lokality, kteří měli o vybudování
hřiště zájem. Zastupitelé města Holešova rozhodli o jeho
realizaci a rada města vybrala ve výběrovém řízení firmu
Monotrend s. r. o. Tišnov, která hřiště vybudovala za cca
800 tisíc korun.
Děti už nyní mohou využívat herní sestavu s klouzačkou, houpadlo a kolotoč. Pro větší děti je k dispozici
pingpongový stůl. Město Holešov jako podklad zvolilo

Krátce z našeho města
Proč máme na náměstí
lešení...

S

Dvě nová hřiště v Holešově
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Přerušení dodávky
el. energie

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku,
uspěly Rymice
Holešovský zámek se stal dějištěm vyhlášení vítězů
soutěže XX. ročníku soutěže Stavba roku 2021 Zlínského
kraje. Soutěž vyhlašuje Krajská stavební společnost při
Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje.
Soutěže se každým rokem účastní více a více realizovaných staveb a porota se tak musí vypořádat s opravdu náročným úkolem. Sama předsedkyně poroty uznala,
že každá z přihlášených staveb by si ocenění zasloužila
a dodala: „V posledních letech výrazně stoupá kvalita
provedených staveb, pokaždé se přesvědčíme o vysoké
profesionální úrovni všech pracovníků.“ Hlavním cílem
soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů
v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových
staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti.
Jistou motivací je také ocenění studentů. Součástí
soutěže Stavba roku Zlínského kraje je totiž i soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví
„Studentská práce roku“. Odborná porota soutěže vyhodnotila jednotlivé studentské práce a všechny navrhla
k postupu do finálového kola, kde studenti obhajovali
své práce před porotou. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2021 ZK“ byli autoři vítězných prací vyhlášeni a oceněni finančním obnosem.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 47 objektů,
které byly rozděleny do několika kategorií dle svého zaměření. Uspělo například koupaliště Bojkovice, Rodinný
dům, Janová nebo D55 Otrokovice, obchvat. V kategorii staveb občanské vybavenosti zvítězila revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích. Starostou města Ho-
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lešova byl oceněn architekt Ladislav Pastrnek za přínos
pro rozvoj města Holešova. Cenu hejtmana pak získala
oprava střechy zámku Lešná. Všechny přihlášené stavby
je možné si prohlédnout zde: https://stavbaroku.zlin.
cz/2021-rocnik-xx/soutezici-stavby/
Slavnostního podvečera se zúčastnily na čtyři stovky hostů z řad investorů, projektantů, architektů, stavbyvedoucích, zastupitelů měst a obcí a mnoha dalších.
Inspirativním programem provázela Marcela Augustová,
uznávaná novinářka a moderátorka, o kulturní zpestření
se postaral výborný zpěvák Martin Chodúr.
Hana Helsnerová

Ve dnech 27. 7. - 29. 7. - dojde v Holešově (Všetuly, Růžičkova, Sokolská, Za Cukrovarem, Grohova,
Očadlíkova, Palackého, Samostatnost, Plačkov,
U Letiště, Tovární, Nábřeží, Přerovská, Bořenovská,
Dělnická, Tučapská, Horní, Nábřeží, Novosady, Vítězství, Třešňové sady) z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací k přerušení dodávek elektrické energie. O rozsahu a rozpisu jednotlivých lokalit se dočtete více na úřední desce.

Kolejová výluka
V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ bude
v termínu 7. 7. – 31. 8. 2022 probíhat kolejová
výluka v traťovém úseku Bystřice pod Hostýnem –
Holešov – Hulín.
Kolejová doprava bude nahrazena autobusovou.
Odjezdy náhradní autobusové dopravy budou
zajištěny před výpravními budovami jednotlivých
železničních stanic. Z důvodu uzavření pokladen
a vestibulu v žst. Holešov, je prodej lístků zajištěn
z provizorní buňky (pokladny) umístěné vlevo před
výpravní budovou.

www.holesov.cz
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„Holešov, to město měst“
- nový klip města Holešova
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Hudba & produkce: Hanz Sedlář
Text: Hana Helsnerová
Mix & Mastering: Hanz Sedlář
studio 1: Sedlars-production.cz
studio 2: Coffee-records
zpěv: Ondřej Blaho
zpěv: Tereza Navrátilová
zpěv: Eva Cichovská
violoncello: Iris Moris
sólo kytara: David Uher
baskytara: Marek Marian Leždík
bicí, klavír, kytary: Hanz Sedlář
kamera, střih: Petr Šiška
Spot vznikl ve spolupráci s KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro
cestovní ruch, z. s.
Hana Helsnerová

w

V rámci hudebního rodinného festivalu Holešovská
Regata byl veřejnosti představen nový propagační spot
města Holešova.
Klip si město Holešov nadělilo ke svému 700. výročí.
S velkou úctou k historickému odkazu jsme velmi rádi, že
Holešov je stále velmi kulturním městem plným hudby,
jsme šťastní, že ctíme tradice, že se setkáváme při regionálních akcích s nadregionálním přesahem. Osobnost
Rabína Šacha nebo třeba bikemaraton Drásal jsou toho
zářným důkazem. A právě o tom tato píseň je.
Vznikla díky přátelskému kolektivu lidí, pocházejících
z našeho okolí, a jejich kamarádů. Hudbu pro nás složil
a o produkci se postaral Hanz Sedlář, skvělý hudebník, hudební skladatel, klavírista, dirigent a mimo jiné také bubeník Janka Ledeckého. Zpívá jej Tereza Navrátilová, úspěšná
(nejen) muzikálová zpěvačka pocházející z Hulína. Ondra
Blaho, který většinu svého života prožil v Holešově, taktéž
muzikant a nyní mimo jiné moderuje Dobré ráno na ČT 2.
Máme taky radost, že se podílela skvělá violoncellistka Iris
Moris, která má za sebou třeba sólové hraní pro Hanse
Zimmera nebo Andrea Bocelliho. Dalším skvělým hudebníkem je David Uher, kytarista a skladatel, který v minulosti spolupracoval mimo jiné s V. Mišíkem a ETC. Vážíme si
také toho, že nám na baskytaru zahrál Marek Marian Leždík, člen kapely Support lesbiens, která shodou okolností
vystoupila při pátečním programu Holešovské Regaty.
Krásné záběry a perfektní střih jsou pak z rukou
kameramana Petra Šišky, se kterým město spolupracuje
v projektu Holešov TV, natáčení reportáží z města Holešova. Všem zmíněným patří velké poděkování.

MŠ Radost slaví
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V letošním roce slaví Mateřská škola Holešov, Grohova výročí 50 let od svého založení. Milá oslava proběhla v měsíci červnu, kdy se představily děti při speciální
besídce, dorazili bývalí zaměstnanci, blahopřát přišli zástupci ostatních školek a základních škol a v neposlední
řadě také vedení města Holešova. Padlo mnoho nostalgických slov, mnoho gratulací i poděkování. Návštěvníci
měli také možnost porozhlédnout se v prostorách školky
a dozvědět se více o její historii.
MŠ Radost původně sloužila nejen jako mateřská
škola, ale také jako jesle. S ubývajícím zájmem o toto
zařízení vznikaly nové třídy mateřské školy. V současné
době je v MŠ pět tříd s celkovou kapacitou 115 dětí.
Program školy je zaměřen na individualitu dítěte s cílem maximálně ho podpořit na cestě vlastního rozvoje
samostatnosti a sebedůvěry ve své schopnosti.
„Zvolili jsme přístup Montessori pedagogiky s jeho
systémem principů, zahrnujících potřebu řádu, smysluplnosti, radosti z objevování, poznávání svobody a zodpovědnosti, prodlužující se schopnosti soustředění.
Poznatky o citlivých obdobích dítěte, připravené
prostředí a připravený dospělý jsou podmínkou k naplnění tohoto záměru.
Na škole se postupně vytváří tým pedagogů a dalších pracovníků školy, který se odborným vzděláváním
připravuje tyto záměry uskutečňovat.
Věříme, že příběh naší mateřské školy bude pokračovat k radosti nás všech, ale především dětí a rodičů.
Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli, všem,
kteří se ho nadále účastní…“
Přejeme mateřské škole mnoho dalších úspěšných
let, a (jak napovídá samotný název) aby i nadále šířila
radost.
Hana Helsnerová

Akce Mikroregionu
Ludslavice
Pacetluky
Prusinovice

12. 8. Divadlo Loukov v Ludslavicích
13. - 14. 8. Hodové slavnosti
6. 8. Dětské rybářské závody
6. 8. Motokrosové závody
13. 8. Jezdecké závody
Rymice
20. 8. Rymický trojúhelník – závody motokár
21. 8. Bartolomějské hody
Zahnašovice 13. 8. Střelecké závody o pohár starosty
obce Zahnašovice
14. 8. Myslivecký den
Žeranovice 12. 8. Hodová zábava
13. 8. Gulášfest – Zámecká hospůdka
14. 8. Hody sv. Vavřince
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Prostranství před Šachovou synagogou krásnější
Holešovská Šachova synagoga je mimořádnou památkou minimálně ve středoevropském kontextu. To
si patrně uvědomujeme všichni, co v Holešově žijeme!
Samotná památka je ve vlastnictví Židovské obce Brno,
která se v rámci svých možností soustředí hlavně na nejdůležitější opravy vlastní budovy.
Co ale může město udělat proto, aby se nám i turistům, kteří zde přijíždějí z různých koutů světa, líbilo?
První dojem z návštěvy této jedinečné stavby utváří především prostor v bezprostředním okolí synagogy. A jeho
stav rozhodně nebyl valný. Prostranství si dlouho říkalo
o pozornost a citlivou péči: rozježděný trávník, náletové
dřeviny, dožívající lavičky…
Vedení města proto v letošním roce rozhodlo o investici do tohoto místa. Právě v těchto dnech byla montáží lavičky dokončena první část proměny tohoto prostoru,
který je realizován podle návrhu Ing. Aleny Vránové. Vše
je prováděno postupně z provozních peněz města.
A co se konkrétně podařilo? Místo rozježděné trávy vzniklo parkovací stání, oddělené od cesty záhonem
s keříky. Před plechový plot byl nasazen živý habrový

plot. Nejvýraznějším prvkem je vznik kruhové dlážděné plochy s židovskou hvězdou, na kterou byla osazena
půlkruhová lavička. Nově zasazený strom vedle ní časem
vytvoří stín a stane se dominantou plochy. Náletová
smuteční vrba blíže vchodu do synagogy bude postupně zmenšována až do úplného zrušení. Odstranit přijde
i stará lavička s prohnilou deskou. Druhá, která je v pořádku, ještě chvíli zůstane. Zdařilo se i přemístění popelnic, které místo dlouhodobě hyzdily.

rekord z roku 1929. Tehdy běželo orelskou štafetu 321,
letos 391 běžců.
V neděli pak byla slavena mše svatá a po ní prošel
centrem Brna krojovaný průvod, který čítal na 300 účastníků se 40 prapory orelských jednot z celé republiky. Na
tomto setkání proběhlo i ocenění některých jednot za
zásluhy o rozvoj orelského hnutí. Mezi vyznamenanými
byla i ta naše holešovská. Děkujeme!
Lenka Karhanová, starostka Orel jednota Holešov

Návštěva ministryně životního prostředí v Holešově
V pondělí 20. června 2022 navštívila Holešov ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).
Na holešovské radnici se nejprve pozdravila se starostou
města Rudolfem Seifertem.
Spolu s místostarostou města Pavlem Karhanem,
který má na starosti životní prostředí, potom podrobně
konzultovali probíhající i připravované dotační projekty
na Holešovsku. A. Hubáčková se zvláště zajímala o novou
koncepci strategické průmyslové zóny, kterou schválilo
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Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Parkování jako nikdy
nekončící úkol

Orel si připomněl významná výročí
První významnou událostí, kterou jsme si připomněli, bylo 80 let od provedení atentátu na R. Heydricha. Tento mimořádný čin uskutečnili 27. května 1942
naši bratři Orlové Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří poté 18.
června 1942 zahynuli hrdinskou smrtí v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Na tuto připomínku navazovaly
oslavy stého výročí „Slovanského sletu Orelstva“, které
byly zahájeny 25. června 2022 v Brně. Sportovní součástí oslav byl např. štafetový běh, při kterém byl překonán

To ale není konec. Aby se mohlo začít s kompletní
obnovou chodníků, čeká se na opravu hydroizolace synagogy. Město už na tento účel schválilo Židovské obci
Brno finanční příspěvek.
Synagoga je tak důstojně připravena na XXII. ročník
festivalu Židovské kultury, který se uskuteční ve dnech
26.–30. července 2022.

V končícím se volebním období byl ve věci lepší dopravy a parkování udělán velký kus práce. Zásadním rozhodnutím bylo zpracování generelu dopravy, který nám
popsal skutečný stav ve městě, ale především nastínil
možnosti řešení jednotlivých problémů.
Co se týká dopravy v klidu, tedy parkování, v souladu s tímto strategickým materiálem jsme vybudovali
121 nových parkovacích míst. Konkrétně šlo o 36 míst
na Plačkově, 49 míst u Domu s pečovatelskou službou na
Novosadech a 5 míst ve Smetanových sadech, na Grohové ulici 31 míst u kolejí a dalších 66 míst je rozestaveno
na sídlišti U Letiště. Kromě těchto nových ploch byla celá
řada stávajících opravena, např. v rámci rekonstrukce
ulic Grohova, Plačkov a Třešňové sady. Celkem více než
100 míst.
Připravujeme další řešení v nejvíce přetížených lokalitách. Příkladem je oblast ulic Pivovarská, Bezručova,
Masarykova a Tyršova, kde jsme na 245 bytů napočítali
pouhých 105 míst. Tady se snažíme i o organizační opatření. Došlo k zjednosměrnění Pivovarské ulice a zvažovali jsme zavedení rezidentního parkování. Ovšem ukázalo
se, že administrativní komplikace takového řešení převažují nad přínosem. Proto jsme dali přednost zpracování studie, která má říct, jak v této oblasti navýšit počet
míst při zachování zeleně a relaxačních prvků.
Cenný prostor v ulicích pomáhá získávat i naše
úspěšně rozjetá strategie rozmisťování podzemních
kontejnerů, která šetří místo pro ukládání odpadu, ale
například i ve prospěch parkování.
Přes nepochybné úspěchy je na tomto poli práce
pro nové zastupitelstvo pořád více než dost. Víme, že
toto úsilí nesmí nikdy skončit. A proto jsem rád, že se
nám podařilo situaci nejen zlepšit, ale prostřednictvím
generelu dopravy hlavně ukázat správný směr, jak dál.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

minulé krajské zastupitelstvo, a na které se Pavel Karhan
jako předseda dozorčí rady a krajský zastupitel podílel.
Ministryně ocenila snahy minimalizovat nebezpečí
poškození vzácných podzemních vod, úsilí o zadržování
vody v krajině nebo vytvoření biokoridoru mezi městem
Holešov a průmyslovou zónou. Uvítala společnou iniciativu města, kraje a zóny v této oblasti a přislíbila svou
podporu.
Za MO KDU-ČSL Holešov
Ondřej Machálek

www.holesov.cz
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Z holešovských záhad...

Podzemí Zemanovy kovárny
Jeden Holešovák napsal příběh, který obsahuje
vtipnou zápletku: Kovářům, kteří působili v Zemanově
kovárně (nyní se jí také říká Zámecká, nebo Malé muzeum kovářství) na Holajce, se občas ztratila podkova,
vždycky to ale byla jen jedna podkova ze čtyř, připravených pro okutí koně. Tuto záhadu měl vyřešit autor,
který zjistil, že podzemní chodba, která se dodnes pod
kovárnou zachovala, vede do pekla. A čerti jak známo,
potřebují jen jednu podkovu na své kopyto, takže je kovářům kradli - a to podle velikosti čerta od těch malých,
až po velké. Možná se z tohoto příběhu stane další pohádková pověst a zařadí se ke známé holešovské pověsti
o panu hraběti, který touto podzemní chodbou chodil
hrát karty s kovářem a rusavským vodníkem. Záhadná
chodba samozřejmě dodnes jitří fantazii a vyvolává
řadu dohadů. Jak je to ale ve skutečnosti? Pod výhní
Zemanovy kovárny skutečně vede přístup do podzemní
chodby, která je napříč pod celou budovou kovárny. Její
konce ale nepřesahují obvodové zdi kovárny, Když se
vinou dírky v okapu před kovárnou, ze které léta tekla
při dešti voda na jedno místo, vymlel a propadl kus terénu přesně u konce chodby, zjistilo se, že chodba vedla

dál, směrem k Rusavě – zbyly po ní cihlové substrukce.
Chodba sama je nízká, nelze se v ní vztyčit a je důkladně
vyzděna z cihel, které svými rozměry odkazují do barokní doby, někam do poloviny 18. století. Zajímavé je,
že k tomuto druhu chodeb máme v Holešově analogie.
Jedna obdobná chodba ústila v zámeckém příkopu po
pravé straně vchodu do zámku a řada kluků, která do ní
(před jejím zazděním) vlezla, zjistila, že se postupně dostala do holešovské kanalizace. Druhou takovou chodbu
se podařilo objevit a archeologicky zdokumentovat při
nedávných výkopech kolem Šachovy synagogy. Obě tyto
chodby sloužily pro odvodnění, vlastně jako dešťová kanalizace. S největší pravděpodobností je takovýmto odvodněním i chodba pod Zemanovou kovárnou. Sbírala se
do ní voda z rozsáhlé zahrady rezidence Trinitářů, která
se nacházela hned za kovárnou a byla vlastně jakýmsi
parkem včetně vodních nádrží (a kovárna tvořila součást
ohrazení této zahrady). Trinitářská zahrada stejně jako
celá rezidence vznikla v polovině 18. století a kovárna
byla zřejmě vybudována rovněž v této době (na „separačních plánech“ Holešova z roku 1727 ještě ani trinitářská rezidence, ani kovárna zachyceny nejsou). Zda kovář

Zbytky chodby - kanálu v Příční ulici u Šachovy synagogy

nějakým způsobem udržoval odvodňovací kanál, či se
do něj tajně naboural, nevíme. Určitě občas úsek kanálu
pod kovárnou využíval na vysypávání popela a strusky,
protože tento materiál tvoří dno chodby. V době, kdy se
žádná domácnost nemohla obejít bez sklepa, protože to
byla jediná možnost, jak uskladňovat v chladnu potraviny (neexistovaly ani ledničky, ani mrazáky) a ani nebylo
možno koupit potraviny v supermarketech, takže každý
musel vyřešit, jak přežít do dalšího roku s potravinami,
které si vypěstoval, byla existence takovéto podzemní
chodby požehnáním – kovář nemusel pracně hloubit
sklepy pro svou kuchyni.
Podzemní chodba pod kovárnou tedy není a nikdy
nebyla únikovou „tajnou“ chodbou, ostatně ve městech
se takové chodby nikdy nebudovaly, natožpak u chudého kováře, který měl svou chalupu už mimo město. Ale
její existence je efektní a díky vhodně umístěnému zrcadlu umocňuje zážitek z hezky uspořádaného Malého
muzea kovářství. A samozřejmě krásné jsou příběhy,
které se o ní vypravují – jsou obohacením povědomí
o našem krásném městě.
Karel Bartošek

Substrukce zbytků chodby před kovárnou

Svátek milovníků barokní hudby - Jubilejní dvacátá Letní škola barokní
hudby v Holešově 5. - 14. srpna
Händelovo slavné, velkolepé oratorium TRUMF
ČASU A PRAVDY zazní na závěrečném koncertu LŠBH na
holešovském zámku v pátek 12. srpna v 19.30. Na 80
účinkujících z řad lektorů a posluchačů přednese tento
vrcholný opus F. G. Händela, který skladatel zkomponoval jako své první oratorium. Händel za svůj dlouhý
život uvedl oratorium v několika verzích, aby jej nakonec zásadně zrevidoval jako už své poslední dílo / HWV
71 - 1757 /.
Hudbymilovní posluchači se však mohou setkat
s barokní hudbou ve všech jejích podobách, jak vokálních či instrumentálních, sólových stejně jako orchestrálních provedeních po celou dobu konaní kurzů. Školy
se účastní 23 lektorů a na 150 mladých povětšinou již
profesionálních hudebníků.

Již v neděli 7. srpna ve 20.00 se ve velkém sále holešovského zámku představí jednotliví lektoři, ze zahraničí
například světoznámá kontratenorová hvězda Andreas
Scholl a jeho manželka, cembalová virtuózka Tamar
Helperin, jejichž recitál minulý měsíc uvedla ČT Art, zpěvačka Anne Sophie Honoré, skvělá hobojistka Luise Haugh
nebo čeští interpreti působící ve Francii Dagmar Šašková
a Josef Žák, stejně jako mnoho dalších špičkových hudebních profesionálů z Čech a Slovenska. Nabyté zkušenosti
z výuky budou studenti prezentovat na dvou koncertech.
V úterý 9. srpna bude studentský koncert věnován duchovním skladbám v kostele sv. Anny , naopak ve středu 10.
srpna na nádvoří zámku všemu světskému, od zpěvu, tance až po víno. Tyto koncerty začínají vždy ve 20.00 a končí
v pozdním večeru, až všichni představí svůj hudební um.

Letní škola barokní hudby patří mezi nejvýznamnější hudební počiny v barokním žánru s naprosto ojedinělou atmosférou a občanům Holešova a celého širokého okolí nabízí nevšední zážitky ve zcela koncentrované
podobě dobové hudby v unikátním prostředí zámeckého
areálu.
Vstupenky na závěrečný koncert lze pořídit v síti
Ticketportal anebo na místě před koncertem. Vstupenky
na ostatní koncerty pak vždy na místě.
Více informací:
www.musicaholesov.cz
oficiální web Letní školy barokní hudby www.baroknihudba.cz
FB: https.//fb.me/letniskolabaroknihudby
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Nové prohlídkové okruhy na zámku, hraběcí pokoje,
zámecký park a zvýhodněná permanentka
Turistická sezona 2022 na zámku v Holešově nabízí na prázdninové měsíce hned několik novinek. Starý prohlídkový okruh se rozšířil o hraběnčinu ložnici, společenskou místnost
a lovecký salonek a k nabídce přibyl také zbrusu nový prohlídkový okruh zámeckou zahradou a hvězdárnou. Návštěvníci si také za zvýhodněnou cenu mohou koupit letní permanentku na veškerou prázdninovou nabídku Městského kulturního střediska Holešov.
První zámecký okruh se jmenuje Po stopách Wrbnů. Navazuje na původní turistickou
trasu zámkem a prezentuje bydlení hraběcího rodu v 19. století. Vznikla hraběnčina ložnice, na kterou navazuje společenská místnost s knihovnou, hudebním koutkem, obrazy,
posezením a lovecký salónek ve věži. Holešovští muzejníci k vybavení tohoto malého prostoru využijí bohatý sbírkový fond militárií.
Druhý zámecký okruh se jmenuje Zámeckou hvězdárnou s Růžovou zahradou. Třicetiminutová komentovaná prohlídka s průvodcem zavede návštěvníky do východní strany
francouzského parku a také do hvězdárny. Tento okruh je v nabídce pouze o prázdninách.
Městské kulturní středisko Holešov, které má ve správě zámek, synagogu a kovárnu
a realizuje zámecké výstavy, nabízí na červenec a srpen speciální letní permanentky. Za
zvýhodněnou cenu je možné navštívit všechny zmíněné památky a výstavy. Cena pro dospělé je 550,-, pro děti 330,-. Voucher platí celé léto.

Po stopách Wrbnů (květen – říjen 2022)
dospělí 100 Kč
děti, studenti, senioři, ZTP 60 Kč
děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
rodinné 240 Kč
školy 50 Kč
Zámecká hvězdárna s Růžovou zahradou (červenec a srpen 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

Holešovské muzeum: každý prázdninový čtvrtek komentované prohlídky
Zveme vás do holešovského muzea! Každý prázdninový čtvrtek od 16 hodin pro vás muzejníci připravují
komentované prohlídky výstavy 100 let muzejnictví
v Holešově! Vstupné je stejné jako v případě prohlídky
výstavy bez komentovaného slova odborníků, tedy základní 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč a školní a
táborové skupiny 30 Kč.
Výstavu 100 let muzejnictví v Holešově otevřelo
Městské muzeum a galerie Holešov po dvanáctileté pauze letos na jaře a veřejnosti zpřístupnilo výběr ze svých
sbírek. První výstava představuje čtyři nejvýznamnější
sběratele, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj holešovského muzea. Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel,
Františka Černá a František Stelzig a na výstavě jsou vystaveny nejvýznamnější předměty, které městu věnovali
nebo prodali. Jedná se především o cennou archeologii a
etnografii. Vystaven je například největší klenot muzea
– část unikátního bronzového depotu (soubor šperků
a keramiky) z Tučap, který v roce 1924 vyoral František
Nedbal. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že byl nalezen
v téměř neporušeném stavu. Za pozornost rozhodně
stojí také kolekce krojovaných vestiček, které prezentují
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všechny tři etnografické oblasti kolem Holešova, Hanou,
Slovácko i Valašsko a barokní meč hraběte Jana Rottala z
druhé poloviny 17. století.

Výstava je v červenci a srpnu otevřena od úterý do
neděle 10:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00.
Dana Podhajská

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Jitka Pavelková – Olomouc
Vladimír Studnička – Prostějov
Michaela Macůrková – Žopy
Martin Byja – Holešov
Veronika Kehmová – Bystř. p. Host.
Patrik Maršálek – Bystř. p. Host.
Romana Rašková – Ostrava
Ladislav Kovařčík – Ostrava
Adéla Trpišovská – Přerov
Dominik Mlčoch – Přerov
Martina Kuklová – Dobrotice
David Dovrtěl – Žopy

Kristýna Zapletalová – Žeranovice
Radek Šidlík – Žeranovice
Dominika Šimková – Kroměříž
Lukáš Kalvoda – Kroměříž
Jana Kudelová – Přerov
Tomáš Mezírka – Přerov
Kristýna Vrbovská – Zlín
David Pekař – Brno
Lucie Hapalová – Suchdol nad Odrou
Dominik Černocký – Bystř. p. Host.
Dominika Sentlová – Traplice
Patrik Mikulka – Topolná

Martina Tomanová – Ludslavice
Radim Uličný – Ludslavice
ÚMRTÍ
Božena Košinová – Holešov
Marta Daníčková – Holešov
Helena Kouklová – Holešov
Svatava Žůrková – Holešov
Petr Jasenský – Holešov
Hilda Vaverková – Holešov, č. Žopy
Aleš Pelán – Holešov

VÝROČÍ - SRPEN
4. 8. 1937

22. 8. 1957
7. 8. 1967

se narodil v Holešově DAEHNE Jiří, básník a prozaik. Maturoval na gymnáziu v Krnově, poté vystudoval FF UP v Olomouci.
Po studiích působil jako středoškolský učitel výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole v Krnově. První povídky otiskl
v časopise Tribuna. Knižně debutoval sbírkou Berný peníz (1979). Od konce 70. let vydával své sbírky samizdatově, verše ve
formě příležitostných tisků, bibliofilií, novoročenek a grafických listů ve vlastní úpravě. Texty jsou pevně ukotveny v krajině
Daehneho dospělosti, jejíž osu tvoří řeka Opava. Jeho básně se staly také součástí literárních pořadů a rozhlasových pásem.
(†17. 8. 1999 Krnov) – 85. výročí narození
narozen GROSSMANN, Jiří, akademický malíř a restaurátor. Žije střídavě v Bystřici pod Hostýnem a v Praze. Věnuje se hlavně
grafikám, kromě toho učil výtvarné obory a dějiny umění a architektury. Původně vystudoval potravinářskou průmyslovku,
po vojně se rozhodl věnovat umění. – 65. výročí narození
zemřela ČERNÁ, Františka, národopisná pracovnice, sběratelka a organizátorka kulturního života. Rusavská rodačka za starého rusavského rodu Botíků. Soustředila kolem sebe zájemce o lidovou kulturu rusavských Valachů. Patřila mezi zakladatelské
osobnosti folklorního hnutí, udržovala valašské folklorní tradice. Stála u založení valašského krúžku na Rusavě. Vystupovala
na národopisných slavnostech, kulturních a společenských akcích po celé Moravě. S jejím přispěním vznikla sbírka rusavských
lidových písní Františka Táborského a Alfonse Waissara. (*2. 5. 1875 Rusava) – 55. výročí úmrtí

35 let od svatby
Psal se rok 1987, kdy jsme 8. 8. vstoupili
do sňatku manželského ...
Roman Holomek + Šárka Korabíková

Koalice pro Holešov jde do voleb!
Jsme aktivní občané, kteří už od roku 2002 hájí zájmy lidí z Holešova a stejně jako v minulých letech i letos jsme se rozhodli ucházet o vaše hlasy. Věříme, že i díky nám se město
Holešov těší v posledních několika letech velkému rozvoji. Povedlo se nám zajistit řadu investic a pozvednout společenské, kulturní a sportovní dění.
Naše práce však stále nekončí. Máme rozdělaných několik projektů, které je potřeba dotáhnout do konce. Pokud stejně jako my vidíte, že se z Holešova stává stále více vstřícnější
místo pro život s pozitivní atmosférou, podpořte nás i v letošních volbách.
Na naší kandidátce najdete aktivní Holešováky, kteří se úspěšně podílejí na kulturním, sportovním nebo občanském životě ve městě a regionu. Budeme prosazovat odpovědný
program, který reflektuje reálné problémy lidí každého věku. Letos na podzim budete opět moci rozhodnout, jakým směrem chcete, aby směřovalo naše město a jeho místní části či
region. Pojďte s námi udržet ten správný kurs. Na nás se můžete spolehnout. Jsme jedni z Vás!
Honza Kolář
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Zámek Holešov: XX. Letní iluze 1. 7. – 28. 8. 2022
Vystavují tři generace holešovských výtvarníků

Vstupné na výstavu je 40 Kč, pokud má však
návštěvník zaplacenou kteroukoliv prohlídku (zámek, kovárna, synagoga) či výstavu (100 let muzejnictví v Holešově, Panenky, příběh života, Hravá
věda), má vstup na Letní iluze zdarma.
Dana Podhajská
DUJTE NA

w.h

cz

LE

w

w

Letos se do projektu XX. Letních iluzí zapojilo třicet
současníků z Holešovska, Bystřicka a Kroměřížska. S ohledem na jubileum tvořili na téma Holešov, město pod Hostýnskými vrchy, formy i úhly pohledu, jakým zadání uchopili, byly pouze na nich. Na výstavě se proto objevují reálné
výjevy města, jeho zákoutí, přírody a regionu, ale také abstraktnější pohledy inspirované detaily i zážitky a vývojem
města. 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 Kršík, Renata Doláková, Blanka Ševelová, Marcela Úlehlová,
Jana Zavadilová, Vladimíra Hlavinková, Jiří Lošťák a Rudolf
a Václav Seifertovi. Část obrazů je k prodeji.
K dvacátému ročníku se letos přidala Základní umělecká škola Holešov a představuje práce dvaceti absolventů výtvarného oboru. Jsou to Klára Hudcová - 13 let,
Vendula Křížková - 13 let, Dominik Macháček - 13 let, Ludmila Žižlavská - 14 let, Nikol Halašková - 14 let, Micha-

ela Hanáková - 14 let, Kateřina Kopečná - 14 let, Eliška
Ondrašíková - 13 let, Radim Sklenář - 13 let, Dominika
Drábková - 13 let, Eliška Drábková - 13 let, Pavlína Úrubková 15 let, Alžběta Bílková 14 let, Eliška Kratochvílová
- 14 let, Eliška Trhlíková - 13 let, Ester Šenkyříková - 13
let, Kristýna Mičanová - 18 let, Linda Začinská - 15 let,
Amálie Zmeškalová - 14 let, Sabina Zemanová - 14 let
a Anna Ela Podhajská - 14 let. Mezi vystavujícími jsou
také tři mladé výtvarnice, které současně získaly ocenění
v prestižní mezinárodní soutěži Lidice 2022, je to Eliška
Kratochvílová, Eliška Trhlíková a Anna Ela Podhajská.
Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat.
Tradičně představují pestrou nabídku umění od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotografie, malbu až po rukodělné výrobky autorů
z širokého regionu.

S

Zámek Holešov 1. července otevřel výstavu tří generací regionálních výtvarníků, autory in memoriam,
současníky a absolventy ZUŠ Holešov. Prezentovány jsou
kresby, malby, fotografie, šperky a dřevořezby šedesáti
účastníků. Výstava se koná na chodbě prvního patra
zámku k dvacátému jubileu této tradiční výstavy a k 700.
výročí města Trvá do 28. srpna.
Mezi autory in memoriam jsou velmi slavná holešovská jména jako byl František Růžička, Gustav Bezděk,
Oldřich Bránecký, Rudolf Slováček či Leopold Hošek. Pozorný návštěvník si určitě všimne také drobného obrazu
valašského malíře Jana Kobzáně, který byl prostřednictvím své práce s Holešovem také spojený. Všechny obrazy na zámek zapůjčili soukromí sběratelé či potomci,
některá díla jsou i na prodej.

olesovt

v.

Obrazy Benjamina Waltera, muzeum otevře další výstavu významného
holešovského rodáka
Muzejní galerie se sídlem na zámku otevře 26.
července výstavu významného holešovského rodáka,
výtvarníka, sinologa, historika, novináře, překladatele
a v neposlední řadě aktivního účastníka druhého odboje
Waltera Stambergera (1921 - 1997). Výstava se jmenuje
Obrazy Benjamina Waltera, je prodejní, a návštěvníci si ji
mohou prohlédnout do 30. září
„Touto výstavou chceme připomenout loňské sté
výročí narození Waltera Stambergera, který tvořil pod
uměleckým jménem Benjamin Walter. Vystavíme přes
padesát obrazů,“ řekl kurátor Jan Machala z Městského
muzea a galerie v Holešově s tím, že návštěvík se seznámí také s pohnutým životním osudem umělce, který
pocházel z holešovské židovské komunity.
Výstava Obrazy Benjamin Walter je součástí letošního programu Festivalu židovské kultury Ha-Makom
a vernisáž se bude konat v den jeho zahájení.
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Walter Stamberger se narodil v roce 1921 v Holešově a pocházel z německy mluvící židovské rodiny.
Absolvoval holešovské gymnázium a v roce 1939 odjel
s rodinou do Palestiny. Na výzvu československé vlády
v Londýně poté narukoval. Zúčastnil se bojů na Západní
frontě a byl vyznamenán vysokými britskými i francouzskými vojenskými řády.
Po válce se vrátil do vlasti a v letech 1952 - 1957
vystudoval čínštinu a dějiny Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednášel dějiny kolonialismu a politologii, pracoval v České tiskové
kanceláři, v Československé televizi se jako dramaturg
a scénárista podílel na scénářích k řadě televizních filmů
a pořadů. Poté, co podepsal výzvu „2000 slov“, následoval zákaz pracovat.
Malovat začal až po odchodu do důchodu a těšil se
z výstav doma i v zahraničí (Japonsko, Francie, Kanada).
Dana Podhajská

Walter Stamberger (Malíř a myslitel, autoportrét)

www.holesov.cz
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Dobrodružství
Kocourka Mořeplavce
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)

Mezinárodní výstava
mečíků
Tisíc květů mečíků a dalších květin budou o víkendu 30. a 31. července na zámku v Holešově vystavovat
pěstitelé z Česka, Polska a Slovenska. Druhý ročník Mezinárodní výstavy gladiol odprezentuje odrůdy z celého
světa včetně novinek a nadherné květy nejrůznějších
mečíků doplní sto padesát odrůd jiřin. 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“.
V sobotu 30. 7. bude otevřeno od 9 do 18 hodin,
v neděli 31. 7. od 9 do 17 hodin. Poté bude následovat
výprodej květů. (dap)

Letní kino 19. 8. 2022:
Deníček moderního
fotra
Tereza Ramba a Jiří Mádl jako Nataša a Dominik,
kteří se neplánovaně stanou rodiči. Někdy nás život
dostane do situace, kterou nečekáme, ale musíte se s
ní vyrovnat... jako chlap! Nataša je úspěšná designérka
hraček pro děti, dokáže rodinu finančně zabezpečit, proto na mateřskou dovolenou nastupuje otec, který přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou. Začínáme ve
21:00 a vstupné je 80,-. (dap)

Kalendář akcí MKS
24. 7. 15.30 divadlo pro děti Kocourek Mořeplavec
24. 7. Židovská Praha - zájezd
26. - 30. 7. FŽK Ha-Makom Holešov
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
28. 8. Dožínky Mikroregionu Holešovsko
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Angličtina zajímavě na 1. ZŠ Holešov
Mind map of class 9. B

The apple crumble competition

Blíží se konec školního roku a my deváťáci se snažíme zúročit vše, co jsme se během naší výuky anglického
jazyka naučili. Není tomu jinak ani v hodinách anglické konverzace, kde jsme se rozhodli vytvořit poslední
společný projekt a přitom se naučit něco nového. Paní
učitelka nám představila techniku myšlenkových map a
bylo jasné… Mind Map of Class 9. B. Jak se nám práce
povedla, mohou posoudit učitelé i naši spolužáci. Projekt totiž zdobí chodbu červeného patra a my jsme na
něj patřičně pyšní!
Třída 9. B

To ráno mě probudil „výbuch“ v kuchyni mých spolužáků – živý sen, který se mi zdál zřejmě proto, že jsem včerejší
odpoledne plnila velmi zajímavý a chutný úkol do angličtiny.
Do školy jsem šla jako obvykle s aktovkou, ale tentokrát jsem navíc nesla v ruce Apple Crumble – náš úkol do
anglického jazyka.
Po příchodu do školy jsme všichni zanesli jablečné
drobenkové koláče do kuchyňky a těšili jsme se na šestou hodinu, až své „úkoly“ ochutnáme. Nastal však menší
problémek: druhé skupince chyběla paní učitelka, a tak
hrozilo, že naše ochutnávková hodina bude ohrožena. Ale
během chvilky se problém vyřešil a obě skupinky se společně přesunuly do kuchyně. Postupně jsme ochutnávali
všechny koláče a anglicky popisovali, z čeho se každý koláč

www.holesov.cz

skládá a o které suroviny jsme ho ozvláštnili. Někdo přidal
kypřicí prášek, někdo mandle, dokonce na jednom koláči
byly přidány borůvky.
Když jsme ochutnali všechny APPLE CRUMBLES, paní
učitelka vybrala vítěze: Matěje, Davida a Lucku s Olčou.
Na závěr jsme společnými silami uklidili kuchyňku,
a když se ozvalo „cililink-cililink“, vyrazili jsme se na oběd,
přestože jsme byli plní až k prasknutí.
Všem se nám tato hodina náramně líbila a hlavně –
pošmákli jsme si.
Děkujeme paní učitelce Jitce Gregušové, že nám zadala tak super úkol a že jsme mohli společně strávit nádhernou hodinu anglického jazyka.
Nela Směšná, 6. C

Příběhy našich sousedů
Příběh paní Hedviky Šiškové z Holešova, pamětnice
druhé světové války, jejíž část rodiny byla v koncentračním táboře, zpracovali žáci a žákyně třídy 7. E 1. ZŠ Holešov pod vedením pedagogického asistenta Miroslava
Dvořáka.
Co se hodnotilo: etnograf - posuzoval historickou
přesnost, novinář - hodnotil kvalitu zpracování, pedagog

- přesnost zpracování a to, zda odvedená práce odpovídá
věku a znalostem žáků. Porota ocenila práci našich žáků
pěkným 3. místem. Myslím ale, že nekrásnější odměnou
byly rozzářené tváře dojatých pamětníků, jejichž životní
příběhy zde zazněly.

Družina na konci
roku

Mladý zahrádkář –
celostátní kolo

yburan neD

Co děláme ve školní družině koncem školního roku?
Někteří si zopakovali pro velký úspěch přespání ve škole
z pátku na sobotu. Maminky nás dobře vybavily dobrotami, abychom nestrádali. Prvňáčci byli na zámku
pasováni na čtenáře. To byl krásný zážitek, když se král
Václav šermoval s rytířem Jiřím! Navštívili jsme výstavu
výtvarných obrazů žáků ZUŠ a sami také malovali na
chodníku. Někdy jsme prostě jen tak lenošili ve stínu.
A samozřejmě jsme si užili všechny výlety a návštěvy
kina. V naší družině se totiž nenudíme.
J. Růžičková

Již počtvrté se žáci 1. Základní školy probojovali do
celostátního kola této soutěže, které proběhlo tentokrát
v Brně. Soutěžilo celkem 70 dětí, nás reprezentovala 2
děvčata. V mladší kategorii získala Leona Zbranková ze
4. A velmi pěkné 16. místo. Ve starší kategorii se již podruhé zúčastnila celostátního kola Anna Trhlíková ze 7. C
a obsadila krásné 6. místo. Děvčatům patří velká gratulace a poděkování, že svůj volný čas věnovaly přípravě na
tuto velmi náročnou soutěž.

yburan neD – to je přece Den naruby. 21. června na
1. ZŠ bylo všechno opačně. V některých třídách vyučovali žáci, zatímco učitelé seděli se „spolužáky“ v lavici.
Některé třídy se učily zády k tabuli. Místo pozdravů se
používalo loučení. Někteří měli přezůvky levou na pravé a naopak. Nejvíc pozornosti přitáhli chlapci, kteří se
oblékli do dívčího oblečení. Prostě konec školního roku
je třeba si nějak zpestřit a tak děkujeme všem, kteří
prokázali svou kreativitu a ukázali, že mají smysl pro
humor.

Ing. Hana Skýpalová

J. Růžičková

Projekt příběhy našich sousedů organizuje společnost Post Bellum. Post Bellum je nezisková organizace,
která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.
Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala
Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností
z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná
široké veřejnosti.
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt pro
žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol. Ti se za doprovodu
svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců
stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.
Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky,
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž
či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní
tvoří animaci pro spolužáky, další se vydají do Českého
rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku
do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před
publikem a výsledky své práce představit veřejnosti
a odborné porotě.
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Miroslav Dvořák, pedagogický asistent
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Škola plná života
Školní rok 2021/2022 jsme i na 3. Základní škole
slavnostně ukončili 30. června. Během uplynulých deseti školních měsíců jsme se museli vypořádat se spoustou
různých hygienických opatření, testováním, karanténami a hybridní výukou. I když jsme do března museli
dodržovat různá opatření, tento školní rok proběhl víceméně normálně.
Některé aktivity jsme sice letos ještě museli oželet
(vánoční koncert, plavání ve školním bazénu, lyžařský
výcvik), ale po uvolnění opatření v polovině března se
škola mohla vrátit zpět do zajetých kolejí a ožila.
Moc rádi jsme s dětmi prožívali obyčejné školní dny
bez roušek a rozestupů. Děti mohly zpívat, sportovat,
účastnit se exkurzí i školních výletů. S velkým zaujetím
se zapojovaly do vaření ve školní cvičné kuchyňce, připravovaly si soutěže či divadelní představení pro mladší
spolužáky. Některé třídní kolektivy se svými třídními
učiteli přespávaly ve škole, na školní zahradě probíhalo
setkávání s rodiči a při opékání špekáčků bylo více prostoru pro neformální povídání. V dubnu jsme ve škole
přivítali nové žáky z Ukrajiny.
Ve škole je mnoho šikovných a pracovitých žáků,
kteří se nebojí soutěžit v různých oborech. Přihlásit se

do soutěže, to chce opravdu odvahu, protože musíte
být připraveni i na prohru. Soutěžit se dá v podstatě
v čemkoliv, a tak si každý mohl vybrat to, co mu nejvíce
vyhovuje.
Do různých matematických a přírodovědných soutěží se během školního roku zapojila většina žáků. Adriana Vránová a Filip Hrudík získali 2. místo v okresním
kole matematické olympiády, Lumír Buriánek 3. místo
v Pythagoriádě.
Ve vědomostních olympiádách se na 1. místě
v okrese umístila Julie Sklenářová v biologické olympiádě a získala také 3. místo v soutěži Mladý zahrádkář. Ondřej Dohnal byl třetí v soutěži Mladý zahrádkář a okresní
kolo zeměpisné olympiády vyhrál. Do krajského kola
soutěže Mladý chemik se probojoval Filip Hájek.
Krásné úspěchy jsme dosáhli ve výtvarných soutěžích. Přispěli jsme nejen k výzdobě naší školy, ale také
k výzdobě zámeckých arkád v rámci oslav 700 let založení
města Holešova. V recitaci si Aneta Odstrčilíková vybojovala 1. místo v okresním kole a postoupila do kola krajského.
Krajské soutěže školních pěveckých sborů se zúčastnil Plamínek a jako jediný sbor ze základní školy si v konkurenci
výběrových sborů vyzpíval „stříbrné pásmo“.

Naši sportovci úspěšně soutěžili ve fotbale, v přehazované, ve florbalu, v atletických disciplínách či v branném závodě (2. a 3. místo). 170 žáků školy se zapojilo do
olympijského běhu. Na individuální úspěchy v okresních
kolech sportovních soutěží dosáhli Monika Topičová (1. a
3. místo), Petr Sklenář (1. místo), Peter Mamrilla (2. místo), Kevin Machálek (1. místo), Nikolas Kaňa (3. místo).
Zajímavé aktivity si pro děti během školního roku
připravovala školní družina, kterou v šesti odděleních
navštěvovalo přes 140 dětí. Mimo rukodělnou činnost se
věnovaly sportu, zábavnému bádání, vaření, keramice
či bezpečnosti silničního provozu. Významná byla také
spolupráce s Městskou knihovnou Holešov, MKS Holešov
a TYMY Holešov. Děti poznávaly památky našeho města
a navštěvovaly různé výstavy.
Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům školy za pečlivé plnění pracovních povinností,
kvalitní vzdělávací práci a výchovné vedení našich žáků.
Všem žákům a jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme pohodové prázdniny. Těšíme se s vámi
na viděnou 1. září 2022 při zahájení nového školního
roku 2022/2023.
Vedení 3. Základní školy Holešov

Deváťáci 3. Základní školy se loučí

Během posledního školního roku 2021/2022 čekalo žáky 9. ročníků náročné rozhodování. Podávali si dvě
přihlášky na střední školy a systematicky se pod vedením
vyučujících připravovali na přijímací zkoušky. CERMAT testy
byly obtížné, ale vše dobře dopadlo.
Z 64 žáků uspělo již v 1. kole přijímacího řízení 62 žáků a
jen dva byli přijati na střední školu ve 2. kole přijímacího řízení. Celkem 52 žáků bude pokračovat ve studiu v maturitních
oborech, z toho 17 žáků odchází studovat na gymnázium a
12 žáků se bude dále vzdělávat v učebních oborech. V dalším
studiu na střední škole budou pokračovat také 2 žáci 8. ročníku. Ve studiu na víceletém gymnáziu bude pokračovat 7 žáků
nynějších pátých tříd a 1 žákyně sedmého ročníku.
Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům,
kteří se po celých 9 let snažili připravit žáky na jejich první
velkou zkoušku života.
O kvalitní přípravě svědčí i úspešnost z předchozích let.
Ráda bych zmínila zvláště statistiku přijímacích zkoušek

z minulého školního roku. I když po většinu času převládala
distanční výuka, nezapomnělo se na kvalitní a soustavnou
přípravu na přijímací zkoušky. Nebylo tedy překvapením,
že se ze 71 žáků 9. ročníku dostalo na svou vysněnou střední
školu 70 žáků a jen 1 žák byl přijat v 2. kole přijímacího řízení.
Naše úspěšnost přijatých žáků na střední školy je dlouhodobě téměř stoprocentní. Všem letošním absolventům
naší školy přeji hodně úspěchů v dalším studiu a spokojenost s vybraným oborem.
Mgr. Jitka Pavelcová, kariérní poradkyně
Když se řekne škola, vybaví se mi, jak sedím v lavici
a naproti mně je tabule. Vybaví se mi čekání na tělocvik, plnění domácích úkolů a učení 5 minut před začátkem hodiny.
Vybaví se mi Vánoce společně strávené se třídou a výlety třeba do Archeoskanzenu Modrá, nebo i přespávačka ve škole,
která se odehrála nedávno.
(Nela Zacharová, 9.A)

Určitě to s námi nebylo lehké, ale paní učitelka třídní to
s námi zvládla stejně jako ti ostatní. Byla ochotná pro nás
udělat cokoli. Vždy tu byla, když jsme se potřebovali s něčím
svěřit. Poznala, když nám něco bylo a dokázala nás uklidnit.
Za to jí celým srdcem děkuji.
(Elena Pavelková, 9.B)
Nejsilnější vzpomínka je pro mě celá základka. Všichni
učitelé, kamarádi, kuchařky, uklízečky, vychovatelky a další
zaměstnanci školy. Všechny zážitky, vzpomínky, smích, slzy,
radost, výlety, stresy před testy a spousta dalšího. Vybaví se
mi naše paní uklízečka, která se na mě pokaždé usmála a
zeptala se, jak se mám. Děkuji paním kuchařkám za dobré
obědy. Všem učitelům za to, co mě naučili…za znalosti, ale
také, že je důležité se nevzdávat, nestydět se, zbytečně se nestresovat a hledat ve všem to dobré. Děkujeme za podporu
a trpělivost.
(Nikola Edlerová, 9.C)
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ABECEDKA od Á(čka) do Z(etka)
Prvňáčci na 3. Základní škole si 30. června odnášeli nejen svoje první vysvědčení plné jedniček, ale
i dvě vlastnoručně vyrobené knížky. Jeden „písmenkář“
s názvem ABECEDKA od Á(čka) do Z(etka), který je plný
obrázkových písmenek seřazených podle abecedy (A
jako auto, B jako beruška… Z jako zebra) a soubor prací
za celý školní rok, který se jmenuje MALOVANÉ ČTENÍ A
PSANÍ. Najdete v něm obrázky, hádanky, básničky a také
trošku počítání. Od září do června jsme pilně malovali,
lepili, stříhali, psali a zakládali, až vznikla tato krásná dílka. Všechny děti z nich měly nesmírnou radost a těšily se
až je donesou domů a ukáží svým rodičům i prarodičům.
Mgr. Gabriela Nováková a Mgr. Ivona Vávrová

Žáci soutěžili pod dohledem vojáků (2. ZŠ) Malá digitální univerzita
POKOS – neboli příprava občana k obraně státu. To
je název programu, se kterým na naši školu zavítali vojáci
z Krajského vojenského velitelství ve Zlíně. Vojáci a vojačky
přijeli už v osm hodin a začali chystat jednotlivá stanoviště, ale počasí ukázalo svou deštivou tvář. Tak se soutěž
přesunula do budovy školy.
Po nástupu, kdy se žáci seřadili do předem určených
skupin, se rozešli na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů
a hlavně získávání bodů. V tělocvičně byla nachystaná
překážková dráha, která byla fyzicky velice náročná – žáci
ji museli absolvovat hned dvakrát – počítal se čas celé
skupiny. V místnosti, kde byla nachystána zdravověda, se
týmy rozdělily – jedni prakticky předváděli první pomoc
a druzí pak odpovídali na teoretické otázky. Na chodbě
u šaten se počítalo, kolik žáci zvládnou udělat sedů-lehů
a dřepů za minutu.
Tři stanoviště byla nachystána i venku pod přístřešky. Ve školním altánu žáci odpovídali na test týkající se
branné povinnosti, pod dohledem vojáků stříleli ze vzduchovky a házeli maketou granátu na cíl. Po splnění úkolu
jim velitelé stanoviště zapsali body na kartičky. Ty se pak
vyhodnotily a na nástupu slavnostně vyhlásily.

Podle velitelky akce se našim žákům dařilo ve všech
disciplínách, ale medaile získaly jen první tři skupiny. První
místo získal smíšený tým osmáků a sedmáků ve složení –
Petr Libenský, Barbora Režná, Pavel Navrátil, Tomáš Hradil,
Ondřej Macek, Daniel Ducháč. Na druhém místě se umístila
skupina osmáků Veronika Lišková, Anna Sonntagová, Nikol
Gregorová, Jan Fišer, Alois Sonntag, Jakub Podola. Třetí místo patřilo sedmákům ve složení Lukáš Nagy, Tomáš Chytil,
Daniel Sedlář, David Hudec, Jakub Divílek, Matyáš Kojecký.

(2. ZŠ)

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita se holešovští prvňáčci zúčastnili digitálního vzdělávání pod názvem
Malá digitální univerzita.
Třídy 1. A a 1. B navštívila celkem čtyřikrát lektorka
s krabicí plnou stavebních kostek, dětských robotů, sítí
a výkresů. Každá hodina měla jasnou strukturu a byla
rozdělena do úseků, během nichž se děti účastnily herních
aktivit vztažených k tématu – vše formou her, bez použití
počítačů, s obrázky, sítěmi a robotickými hračkami.
První lekce se jmenovala MALÝ DATOVÝ EXPERT a děti se
naučily, jak se dostane obrázek z tabletu do počítače pomocí
kabelu či bezdrátového přenosu. Druhá lekce měla název CO
JE TO INTERNET. Děti třídily informace a sdílely je na internetu.
Ve třetí lekci MALÝ IT EXPERT se někteří žáci poprvé seznámili
s digitálním světem, poznali se s robotem a orientovali se v síti
pomocí souřadnic. Poslední čtvrtá lekce nesla podtitul MALÝ
PROGRAMÁTOR, I. SEZNÁMENÍ S ROBOTEM – lektorka představila robota Cubetto a žáci mu zkoušeli dávat příkazy tak,
aby oblékli elfa, kterého nám s radostí zahrála paní asistentka.
Děkujeme lektorce a těšíme se na další setkání.

Pasování prvňáčků 2022
Knihu na památku, pamětní list a malou sladkost
letos dostalo 163 prvňáčků a žáků z regionu. Slavnosti
probíhaly během celého června. Některé školy si jako
místo tradičního ceremoniálu vybraly zámeckou sala
terrenu, jiné zámeckou zahradu. Děti z Přílep byly pasovány v tamější zámecké zahradě. Celou akci zaštítila
Městská knihovna Holešov v zastoupení Hany Zaoralové
z dětského oddělení.
Bývá již v Holešově zvykem, že pasování prvňáčků
je krásné společenské setkání dětí, rodičů, pedagogů, zástupců knihovny, ale patří k němu také divadlo.
O historizující scénky plné humoru i napětí se každý rok
starají dobrovolníci a přátelé Městské knihovny Holešov
a Městského kulturního střediska Holešov. Také letos
patří poděkování panům Erikovi Fišerovi a Milanu Libenskému za perfektní šermířské vystoupení v rolích krále
Václava IV a rytíře Jana Zhořeleckého a jejich blízkým
v rolích dalších rytířů. Ozdobou scének byla královna
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Johanka, kterou zahrály Markéta Včelaříková a Jolana
Ficová. Děkujeme také těmto dámám. Děti, které jsou
dnes již na středních školách nebo dokonce maturanti,
si ovšem možná vzpomenou, že v prvních letech je do

stavu čtenářského pasoval samotný Jan hrabě z Rottalu
v podání Jaroslava Radeckého.
Dana Podhajská

www.holesov.cz
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TRIUMF ČASU A PRAVDY
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DIRIGENT ROMAN VÁLEK
ÚČINKUJÍ LEKTOŘI A STUDENTI LETNÍ ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY
7. 8. 20:00 | Zámek
KONCERT LEKTORŮ

9. 8. 20:00 | kostel sv. Anny
1. KONCERT STUDENTŮ

10. 8. 20:00 | Zámek
2. KONCERT STUDENTŮ

11. 8. 18:00 | Zámek
DĚTSKÝ KONCERT

www.musicaholesov.cz

předprodej: Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz
Ostatní koncerty IC zámek Holešov a na místě

&

MUSICA HOLEŠOV

Moravské děti – International Choir Festival Alta Pusteria
Holešovský dětský sbor Moravské děti v půlce června koncertoval na mezinárodním sborovém festivalu
v italském regionu Alta Pusteria. Toto údolí se nachází
mezi Bressanone a Leinz a leží na hranici mezi Itálií
a Rakouskem.
Příprava nebyla jednoduchá - po nedobrovolné
a dlouhé koncertní pauze způsobené omezením z důvodu onemocnění Covid 19, které se projevilo téměř všude, ale u dětských sborů asi nejvíce – sbory se nemohly
scházet ani zpívat. Během této pauzy se i sbor obměnil
– starší zpěváci se posunuli, přešli na jiné školy, a jejich
místa zaujali naši mladší zpěváčci, kterým ti „starší,
zkušenější“ trochu scházeli. Ale vše se nakonec zvládlo
a díky usilovné práci naší sbormistryně Lenky Poláškové a Olgy Michálkové se Moravské děti prezentovaly
s velkým úspěchem a při každém vystoupení i za velkého
potlesku diváků.
Letošní 25. jubilejní ročník festivalu se konal
v kouzelném, téměř pohádkovém prostředí s panoramaty Dolomitů, kde ze všech koutů zněla magická hudba
z repertoáru 48 sborů z celé Evropy a Velké Británie (od
založení festivalu zde koncertovalo více než 1400 sborů).
Hlavním rysem festivalu je, že se nekoná v jednom městě, ale ve dvanácti městech – v Itálii i Rakousku. Rozmanitost těchto míst spolu s mimořádně bohatým repertoárem sborů činí festival jedním z nejpozoruhodnějších
mezinárodních sborových festivalů, který je i příležitostí
k vzájemné konfrontaci mezi kulturami.

Moravské děti koncertovaly vždy s několika dalšími sbory na pěti místech – pod širým nebem na jezeře Lake Braies – Pragser Wildsee, v koncertním sále
„Mahler hall“ v Toblach Dobbiaco, v lázeňském parku
Villabassa a také jsme si užili slavnostní průvod sborů
se zpěvem v centru historického městečka San Candido.
Každé vystoupení bylo oceněno bouřlivým potleskem
nejen diváků, ale i dalších sborů, nejvíce zaujaly české
skladby, ozývalo se „bravo“ a každé naše vystoupení
nás posouvalo dál a loučili jsme se s dobrým pocitem.
Tentokrát festival nebyl spojený se soutěží, udělovaly se

pouze pamětní listy, ale Moravské děti obrazně řečeno
„vyhrály samy nad sebou“ – sbor se opět spojil, ožil
a opět zpívá naplno!
Festivalu jsme se mohli zúčastnit díky podpoře
Města Holešova z Fondu kultury, sportu a vzdělávání pro
neziskový sektor. Děkujeme!
Jsme hrdí, že jsme mohli reprezentovat Českou republiku i Holešov a učinili jsme to se ctí!
Mgr. Jana Slovenčíková, Moravské děti

www.holesov.cz
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V rámci sobotního programu se na podiu představila stálice české hudební scény Mňága a Žďorp, dorazila
tradiční a oblíbená skupina No Name a srdce publika si
získala také kapela Mirai. Tradiční ohňostroj byl letos věnován oslavě 10. výročí Holešovské Regaty, 700. výročí
města Holešova a samozřejmě všem návštěvníkům, kteří Regatu „nepotopili“, vydrželi a počkali si na ni. Během
dvou dnů dorazilo do holešovské zámecké zahrady na 18
tisíc návštěvníků.
Hana Helsnerová

DUJTE NA
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Po vynucené přestávce letos Holešovská Regata
konečně oslavila své jubileum, vyplula už po desáté.
Přivezla do Holešova skvělý hudební program, spoustu
zábavy a nezapomenutelné zážitky. Páteční program
odstartovala kapela Čechomor, následovalo skvělé vystoupení Support lesbiens a večer vyvrcholil kapelou
Queenie, která patří mezi nejlepší a mezinárodně uznávané revivalové kapely.
Holešovská Regata si už od prvopočátku zakládá
na tom, aby šlo o rodinný festival plný doprovodného
programu. Tomu dostála také letos. Kromě hudby totiž
bylo možné sledovat přehlídku netradičních plavidel,
zasoutěžit si o drobné dárky, naučit se street dance nebo
obdivovat umělecko-sportovní slackline show. Nechybělo ani mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní
lávky. Tu letos nikdo nezdolal, ovšem nejdál se dostal
Miroslav Kvasnička ze Slovenska.

S

Ohlédnutí za Holešovskou Regatou

olesovt
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foto Hana Helsnerová, Lukáš Hasala
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Drásal - to jsou emoce, atmosféra, zážitek
Díky podpoře města Holešova si pak zájemci mohli
zdarma zajet rodinnou „open“ jízdu, kterou si pod svá
křídla vzal starosta města Holešova Rudolf Seifert. Šlo
o 16 km trasu, která ale také nedala nic zadarmo a nabídla zajímavý terén i s nemalým převýšením.
Novinkou letošní sezóny pak byl bezplatný start
všech dětských kategorií. Město Holešov v rámci podpory sportování dětí a mládeže všem dětem startovné
zaplatilo.
Nova Bikemaraton Drásal opět potvrdil, o jak kultovní záležitost jde. V průběhu dne jsme viděli mnoho
dřiny, velké emoce, projevy fair play, bojovnost i přátelskou atmosféru. Přesně tak, jak se na pořádný legendární závod sluší a patří.
Hana Helsnerová
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v cíli dělilo pouhých 9 vteřin. V závodě na 173 km téměř
nevídané. Třetí místo patřilo holešovskému rodákovi
Radkovi Šíblovi.
V elitní trase A byl jako favorit ředitelem závodu Ondrou Fojtíkem jmenován Lubomír Petruš a ani tentokrát
se Fojtík nemýlil a v cíli jsme jako prvního přivítali právě
zmíněného závodníka, který má letos neskutečnou formu a sbírá jeden úspěch za druhým. Mimo jiné vyhrál
také Rohálovskou 50. Na druhém místě za ním dorazil
Matouš Ulman a třetí v cíli pak byl Marek Bartůněk. Mezi
ženami kralovala Zuzana Boháčová.
Ačkoliv se ještě ráno zdálo, že si olympionik Jaroslav Kulhavý letošní start na Drásalovi rozmyslel, nebylo
tomu tak. Kulhavý se na start dostavil, ale tentokrát se
zařadil do kategorie B a zajel si závod takzvaně „na pohodu“.

S

Letošní 29. ročník Nova Bikemaratonu Drásal byl
opět vynikající svou atmosférou i podmínkami, které dle
závodníků byly nejlepší za posledních několik let. Sobotní den odstartovalo to nejzajímavější ráno z celého roku,
kdy celé město spí, ale sotva člověk vkročí na náměstí Dr.
E. Beneše, je vše rázem zcela jiné. Plné vzrušení, posledních příprav, ladění posledních detailů…
Přesně v 5:30 vyráží na trať asi stovka těch nejodvážnějších závodníků. Favorit závodu Trachea Obr Drásal
zdál se být zpočátku zcela jasný, hned několik závodníků ale dokázalo hezky zamíchat kartami, a tak jsme na
různých místech v čele závodu vídali jiné bikery. Honza
Jobánek ale mistrovsky potvrdil svou roli favorita, kdy po
necelých osmi hodinách proťal jako první OBR pomyslnou cílovou pásku. Co je ale neuvěřitelné, že vítěze tohoto závodu Jana Jobánka a stříbrného Michala Bubílka
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Rekonstrukce půdy v TYMY dokončena!
Děkujeme firmě GARANT, REGIOZONA, RAPOS, KDZ
a další. Náš velký dík patří našemu zřizovateli městu
Holešov, jak členům rady, tak také všem zastupitelům.
Můj velký osobní dík patří panu Janu Chovancovi
a Marianu Sehnalovi z firmy RAPOS a technickému dozoru Víťovi Študentovi.
Další velký dík si zaslouží všechny děti i rodiče, kteří společně s námi za plného provozu tuto rekonstrukci
zvládli !!! Můj závěrečný dík patří všem mým kolegům,
pro které to bylo velmi náročné období, ale zvládli ho
na 1*.
Těšíme se na nové kroužky, akce a aktivity, které
v novém prostoru přitáhnou jak děti, tak i dospělé.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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stříhání pásky se zúčastnili kromě zástupců firem také
vzácní hosté – starosta města Holešova Rudolf Seifert,
oba místostarostové Pavel Karhan a Milan Roubalík, dále
zastupitelé města Holešova. Velkou radost jsme měli
z účasti našich blízkých spolupracovníků, zástupců MŠ
a ZŠ, dále úředníků města Holešova a dalších hostů. Po
přestřižení pásky byli hosté pozvání do prostor půdy.
Všichni přítomní obdivovali velkou změnu a zajímavé řešení rekonstrukce tohoto prostoru. Kromě půdy byl přistaven také výtah a tím pádem se budova stala bezbariérovou. Multifunkční prostor, který vznikl ze staré půdy
nabídne dětem i dalším návštěvníkům půdy spoustu
novinek, je zde malé podium s oponou, fotoateliér, relaxační zóna s možností netradiční výuky jazyků,
jsou tu také terária, místo pro výuku robotiky atd.
V rámci rekonstrukce byla zcela obnovena
také střecha na staré budově a také došlo k obnovení zeleně ve dvorním traktu budovy.
Celková investice byla necelých 20 mil. z toho
13,5 mil. bylo spolufinancováno z integrovaného
regionálního operačního programu ministerstva
pro místní rozvoj v rámci výzvy 57 pod názvem „
Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání“.
Děkujeme všem, kteří se na této skvělé věci
podíleli od roku 2016, kdy tento úmysl započal.

S

Středa 29. června byla pro všechny pracovníky SVČ
TYMY významným dnem! Ten den dopoledne se konala
malá slavnost, na které proběhlo stříhání pásky k nové
zrekonstruované půdě. Práce na této rekonstrukci trvaly
od listopadu 2021 a byly ukončeny k 30. 4. 2022. Rekonstrukci půdy zajišťovala firma RAPOS Holešov, která vzešla z výběrového řízení. Dále se podílelo celkem 8 subdodavatelů, z nichž nejvýznamnější byla firma PĚLUCHA
střechy s. r. o. O vnitřní vybavení se postarala firma KDZ.
Všem, kteří se na rekonstrukci naší půdy podíleli patří
velké poděkování, obdiv a uznání. Profesionální přístup
provázela také lidská rovina, vzájemné pochopení a porozumění a nezvyklá slušnost! Děkujeme! Slavnostního
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Léto s TYMY 2022 odstartoval indiánský tábor v Podhradní Lhotě
Letošní prázdniny jsme již dlouho dopředu připravovali a všichni jsme se na ně moc těšili. Léto s TYMY 2022
jsme zahájili pobytovým táborem Indiánskou stezkou
v Podhradní Lhotě.
Hned první červencovou neděli se sjelo několik mladých indiánů do indiánské vesnice „Čokan – Nagi“. Děti
byly rozděleny do čtyř indiánských kmenů, každý kmen
byl zasvěcen jednomu ze čtyř živlů. Indiánské kmeny
mezi sebou soupeřily o získání tajemství starého Šamana.
Během celotáborové hry zažily spoustu dobrodružství, hodně se toho také naučily a velmi důležitá byla
spolupráce a vzájemná pomoc v týmech.
Malí indiáni se naučili tance, zpívali indiánské písně
a pobývali a nocovali v tee-pee. Naučili se poznávat léčivé
byliny, vařili si sami v kotlíku, vypalovali keramiku ve žhavých uhlících, atd…
Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní
táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života Indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci.
Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“
a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech
sportovních soutěží. Nejsilnějším zážitkem pro děti bylo
setkání s Indiánem „Bílým orlem“, který s dětmi na táboře
pobyl dva dny.
Naučil děti spoustu věcí ze života Indiánů, ukázal
jim rituální tance, naučil je zapalovat oheň křesadlem,
pod jeho vedením si děti vyrobily také věštící kameny
a vyzkoušely si troubit na velkou mušli, jejíž tón se nesl
několik kilometrů daleko. Zajímavé bylo také setkání
s pracovníky za záchranné stanice z Hoštálkové, kteří
s sebou přivezli několik ptáků.

Velmi zajímavá byla také beseda s lesákem panem
Mucalíkem a setkání s herečkou a dabérkou paní Evou Miláčkovou, která dětem předčítala z díla J. V. Slávka, který
psal také knihy ze života Indiánů.
Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek
v noci výprava k posvátnému jezeru, kde na děti čekal
starý Šaman s náčelnicí Velkou Malou hadicí. Šaman malým indiánům poděkoval za jejich úsilí. Ve svém proslovu
vyzdvihl důležitost a spolupráci a také prolínání všech
čtyř elementů – Země, Vzduch, Oheň, Voda. Vítězný tým
– Akvové měli tu čest přitáhnout z jezera plovoucí osvětlený vor, kde byly 4 svíčky a také amulety, které šaman
každému rozdal. Pobyt ve vesnici „Čokan - Nagi“ velmi
rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů.

I když počasí příliš nepřálo, táborníkům to vůbec
nevadilo. Zažili spoustu krásných zážitků. Věříme, že
nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen
po dobu prázdnin, ale i během školního roku. Už teď se
těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 9.
až 10. září.
Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím a také ostatním pracovníkům tábora. Velké poděkování si zaslouží také rodiče za pochopení a spolupráci.
Největší poděkování však patří dětem za to, jak zvládly
všechna opatření a vytvořily tak skvělou táborovou atmosféru. Jsem moc ráda, že jsme tábor společně skvěle
zvládli a také si ho užili.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY
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T-mobile olympijský běh byl v Holešově
zalitý sluncem
Stejně jako na mnoha místech ČR, tak i v Holešově, se dne 22. června běhalo pro dobrou věc – na oslavu mezinárodního olympijského dne. Letos poprvé se
do Olympijského běhu zapojily také MŠ + ZŠ v našem
městě. Během dopoledne zhruba tisícovka dětí podpořila tuto olympijskou myšlenku. Děkujeme vedení školy
a tělocvikářům 3. + 2. + 1. ZŠ v Holešově a také paní
učitelkám a vedení MŠ Masarykova a Grohova.
Tento běh má také v Holešově již svou dlouholetou
tradici. Tradičně běh organizuje SVČ TYMY Holešov za
velké pomoci a spolupráce mnoha dobrovolníků. Patronem akce byl Antonín Peška – známý orientační běžec.
Ten také byl na startu, kde odstartoval dětské i dospělé
kategorie a vítězům předal zasloužené medaile.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu běželo dětské
tratě 100 m, 500 m a 1000 m celkem 45 dětí.
Vítězem v kategorii dětí do 4 let na 100 m byl Vilém
Tkadleček.
V kategorii dětí 5 – 6 let na 100 metrů byl vítězem
Dominik Schuster.
V kategorii na 500 m děti 7 – 8 let byl vítěz Matyáš
Kreml a mezi děvčaty Veronika Picková.
V kategorii dětí 9 – 10 let první místo obsadil Jan
Spružina a Lenka Pořízková.
V kategorii 11 – 12 let první místo Petr Sklenář.
V nejstarší dětské kategorii 13 – 15 let na 1000 m
byl vítězem Prokop Dytrych a mezi děvčaty Johana Jelínková.
Do hlavního závodu na 5 km se zaregistrovalo celkem 86 běžců. Trať odběhlo pouze 78 z nich. V kategorii
dospělých se na prvním místě umístila Nikola Novosadová s časem 22:02 a mezi muži Jakub Janda s časem
17:06.
Běžce přišel osobně podpořit také starosta města
Holešova pan Rudolf Seifert.
Trať Olympijského běhu vedla krásným prostředím
zahrady holešovského zámku. Toto prostředí přilákalo

běžce nejen z Holešova, ale také širokého okolí. Přijeli
k nám sportovci ze Zlína, Hranic, Prostějova, Přerova
atd.. Celé sportovní odpoledne provázelo krásné slunečné počasí a letní teploty.
Děkujeme všem běžcům, kteří se zúčastnili Olympijského běhu u nás v Holešově. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří nám pomohli při organizačním zajištění
této akce.
Jmenovitě děkujeme panu Jaroslavu Šaškovi, Pavlu
Žákovskému, Tondovi Peškovi, a Pavlu Žákovi. Děkuji
také za spolupráci Technickým službám Holešov a paní
Lence Bartoškové.
Jejich pomoci si velmi vážíme. Jsme moc rádi, že
Olympijský běh má v Holešově již své pevné místo. Již
nyní se těšíme na příští ročník olympijského běhu, jehož
hlavní myšlenkou je - není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se!
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

TYMY
Připravujeme:
19. 8. – 27. 8. Ozdravný pobyt s TYMY – Igrane
Chorvatsko
28. 8. Loučení s prázdninami
15. 10. Zlatý oříšek
Poslední volná místa na tábory – zájemci,
hlaste se v kanceláři TYMY
Pobytové tábory na hotelu POMA Malenovice v
Beskydech:
Termín: 8. – 12. 8.
Za sportem do Beskyd
Duhový tábor + pokusohraní
Taneční léto
Koňský tábor
Parkour academy
Příměstské tábory (na vybrané tábory možnost
čerpání dotace 500,-Kč)
Sporťák II – 1. – 5. 8.
Super prázdniny v klubovně II – 1. – 5. 8.
Léto s tancem 1. – 5. 8.
Sport camp – 15. – 19.8.
S angličtinou kolem světa – 15. – 19.8.
Letní tenisový camp Sazovice 15. – 19.8.
Taneční camp – 15. – 19.8.
Gymnastický tábor – 22. – 26.8.
Trpasličí léto – 22. – 26.8.
LETNÍ SOUTĚŽ – SVČ TYMY – BÁJEČNÉ LÉTO
VYFOŤ SE S NAŠÍM TRIČKEM JAK SI UŽÍVÁŠ PRÁZDNINY!!!
Soutěžit můžete ve 2 kategoriích.
1. Vyfoťte se v TYMY tričku na dovolené
2. Zašlete jakoukoliv fotku z léta
Ať už na dovolené, festivalu, nebo třeba na prázdninách u babičky!!!
Na nejlepší čekají zajímavé ceny !!!
Fotky zasílejte na: info@tymycentrum.cz

Druhý úspěšný DEN JÓGY v Holešově
Po dvouleté přestávce holešovská zámecká zahrada
opět ožila Dnem jógy, který se konal ve středu 29. června v
podvečerních hodinách. Letošní akce se zúčastnilo okolo padesáti jogínů, jak pravidelně cvičících, tak i úplných začátečníků. Během tří hodin zažili účastníci lekce power jógy, jógy
v denním životě podle Mahéšvaránandy, příjemné protažení a meditaci srdce, pod vedením čtyř zkušených lektorů.
Účastník Mirek S. na akci vzpomíná: „Bylo to příjemné setkání lidí všech věkových kategorií, kteří to s jógou
myslí vážněji. Celý podvečer jsme si užívali v překrásném
prostředí zámeckého parku plného vzrostlých velikánů,
kteří nás svými korunami doslova objímali. Dokonce
i přírodní živly nám přály a nechaly nás Den jógy zakončit
společnou meditací, po které nastal vše očisťující krátký
déšť. My jsme tam zastupovali malou skupinu mužů,
kteří se na podobných akcích vyskytují jako vzácné koření, což je škoda.“ Jogínka Marie M. dodává: „Příjemně
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jsem si protáhla tělo v nádherném prostředí s příjemnými cvičiteli, kterým patří velké poděkování za uspořádání této akce! Těším se na další cvičení v přírodě.“

Děkujeme tímto všem pořadatelům i zúčastněným
a budeme se těšit na setkání opět příští rok!
Alena Šíblová, Jóga sál Holešov

www.holesov.cz
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Vydařená okružní výletní jízda se seniory CPS
Krásným zážitkovým dárkem byli obdarovaní naši
senioři z Centra pro seniory v Holešově, kteří přijali pozvání na výletní odpoledne se starostou města Holešova
Mgr. R. Seifertem.
Šlo o okružní komentovanou autobusovou jízdu
městem a okolními vesnicemi, přes průmyslovou zónu
či trasou okolo rozestavěné dálnice.Projížďkou náš výlet
ale zdaleka nekončil... Po prohlídce židovské synagogy
následovala návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie
a pro nás zpřístupněné Černé kaple. Poté jsme se přesunuli na nádvoří holešovského zámku, kde již pro nás
bylo připraveno zázemí s občerstvením. Mnozí pak ještě zvládli nahlédnout do krásných prostor sala terreny,
kde jsme si opět mohli poslechnout spoustu zajímavostí
v podání pana starosty. Závěrečnou společnou fotografií v zámecké zahradě jsme udělali pomyslnou tečku za
naším výletem.

S panem starostou jsme si ještě povídali, probíraly se možnosti další spolupráce a tipy, jak lze podobnými
akcemi zlepšit kvalitu života našich seniorů a obohatit
tak jejich leckdy jednotvárné dny...

Za naše seniory – účastníky zájezdu – vyřizujeme
našemu starostovi velké poděkování za umožnění této
akce a za to, že nám věnoval svůj čas a těšíme se opět
někdy na shledanou.
odd. TERAPIE

Omladina Martinice v akci
V průběhu měsíců května a června měla Omladina
Martinice dost náročný program, kdy se zúčastnila se
svým vystoupením hodů v Martinicích, otvírání pramenů
v Luhačovicích, festivalu dechových hudeb v Pavlovicích
u Sušic, setkání Krojovaných na sv. Hostýně a festivalu
„Hore Provodovem“ a to jak malé děti s maminkami tak

i dospěláci. V důsledku pracovních záležitostí členů souboru jsme byli nuceni odřeknout účast na dalších kulturních
akcích v Kroměříži, Hulíně či Napajedlích, přestože máme
dva soubory nejsme někdy schopni pokrýt požadavky na
daná vystoupení. Proto bychom rádi přijali do svých řad
další nové členy a to jak maminky se svými ratolestmi, tak

i dospěláky, abychom tak mohli korigovat členy na daná
vystoupení. Některá vystoupení byla dost náročná nejen
pro dospělé, ale i pro dětí poněvadž při velkých vedrech se
pohybovat v krojích není zrovna lehká záležitost. Přesto lze
všechny členy souboru pochválit a poděkovat za jejich přístup na vystoupeních a taktéž na přípravných zkouškách.

Beseda s Vladimírem Špidlou
V pondělí 11. července uspořádala místní organizace
ČSSD ve studovně Městské knihovny Holešov další ze série
besed, na které zve zajímavé hosty. Tentokrát přijal pozvání
bývalý ministr práce a sociálních věcí, předseda ČSSD, premiér ČR a evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Setkání moderoval Ludvík
Urban, který úvodem připomněl, že se jedná o osobnost, která
měla za své vlády nejvyšší důvěru veřejnosti ze všech politiků.
V současnosti působí jako politický poradce a na české politické scéně se stále angažuje. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem je ochoten odpovídat na jakékoliv otázky.
První dotaz směřoval k tomu, jaké výhody plynou
pro ČR z nynějšího půlročního předsednictví EU. Vladimír
Špidla vysvětlil, že se jedná o velkou příležitost zviditelnit naši zemi v současné složité politické a ekonomické
situaci. Upozornil, že v případě zastavení přívodu plynu
z Ruska to země jako Holandsko, Španělsko a Francii moc

nepostihne, ale čím blíž ke středu Evropy, tím větší dopad.
Žádná země není schopna současné situaci čelit samostatně, ale pouze semknutím celé Evropy. A k tomu by měla ČR
využít našeho předsednictví. Je potřeba pokračovat v pomoci Ukrajině, protože hrozí, že Rusko v případě úspěchu
bude chtít obsadit i pobaltské země.
Na otázku uprchlické vlny z Ukrajiny odpověděl, že
nyní je v evropských zemích téměř 5 milionů Ukrajinců,
z toho u nás téměř 400 tisíc převážně mladých lidí a dětí.
Podaří-li se nám většinu těchto imigrantů integrovat do
naší společnosti, mohou být v příštích letech významným
přínosem pro náš důchodový systém.
Zabýval se také možnou délkou válečného konfliktu.
Ten by měl být co nejdřív ukončen, ale k tomu není dostatečná vůle. Válka poběží zatím dál, ale časem se pravděpodobně ustálí na určité hranici a zamrzne podobně jako
irský nebo korejský konflikt.

Na otázku, jak si vede naše současná vláda, odpověděl, že si svým působením vytvořila finanční rámec, který
nemůže zvládnout.
Potom odpovídal na rozmanité dotazy typu: v jakém
horizontu jsme schopni se zbavit závislosti na surovinách
z Ruska? Koho by doporučil na příštího prezidenta ČR?
Pomohlo by ekonomice znovuzavedení superhrubé mzdy?
Proč se nesnažíme o potravinovou soběstačnost ČR? Jaký
má názor na rozvoj jaderné energetiky, Green Deal atd.
Po dvou hodinách živé diskuze Ludvík Urban poděkoval Vladimírovi Špidlovi za příjemně strávené odpoledne
a v závěru pozval všechny přítomné na příští besedu, která
se bude konat na stejném místě v druhé polovině září, kdy
přislíbil účast kandidát na příštího prezidenta ČR odborový
předák Josef Středula.
Jaroslav Chmelař
předseda MO ČSSD Holešov
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Výzva!
Obracím se tímto na občany města Holešova, kteří mají nějaké informace o pamětní desce, která byla
umístěna ve vchodu do 1. ZŠ - Smetanovy sady 630
v Holešově.
O této desce je zmínka i v knize holešovského spisovatele, herce a cestovatele Jiřího Sehnala „Z Holešova
do Hollywoodu“ na str. 56: „V roce 1945, když vypukla
svoboda, vytáhli lidé ze sklepa staré mramorové desky
a umístili je na původních místech. V roce 1968 se situace opakovala jak se svobodou, tak s deskami. Ta první
deska mluví o tom, co se dálo na škole v říjnu 1918, kde
byli učitelé, kdo byl ředitelem atd. Je tam zmíněn odborný učitel Svačina Bohumil - byl jako voják na italské
frontě...“
Co se stalo s touto pamětní deskou? Do roku 1918,
tedy do vzniku samostatné Československé republiky byl
na její lícové straně nápis tohoto znění:
památce
čtyřicetiletého slavného panování
jeho apošt. veličenstva
císaře a krále
Františka Josefa I.
věnováno od města Holešova
roku 1888

Když pak „vypukla svoboda“ roku 1918, muselo
z očí všechno, co připomínalo dobu minulou. A nebyla
to doba lehká - na bojištích 1. světové války skončilo
svůj život v bojích za Rakousko - Uhersko mnoho našich
mužů. Ani doba předválečná nebyla tak idylická, jak se
dnes mnoho lidí domnívá; kdo nevěří, tomu doporučuji
k přečtení knihu Jiřího Pernese „Spiklenci proti Jeho Veličenstvu“... Pro nedostatek místa jen útržky:
„... stále výrazněji se objevoval rys odporu proti
habsburské vládě a zejména proti císaři...“ (str.33)
„... co jej opravňuje k takovému nepřátelství vůči
nám?...“(str. 8)
„... naprosté přezírání národa českého...“ (str. 87)
Není tedy divu, že pamětní deska na oslavu Fr. Josefa I. upadla v nemilost (podobně jako rudá hvězda na
téže škole v roce 1989). Nicméně nikdo desku barbarsky
nerozbil, ale byla citlivě vybourána a její rub byl využit
k pamětnímu nápisu z roku 1918. Kromě již citovaného
obsahu z knihy Jiřího Sehnala zde bylo uvedeno rovněž
jméno zakladatele republiky T. G. Masaryka - to bylo ovšem po dobu čtyřiceti let zaretušováno.
Pamětní deska pak přečkala bez úhony až do roku
2008. Vynechám-li podrobnosti, výsledkem dalších
změn bylo riskantní vybourání desky, přemístění na

protější stěnu a zazdění pro změnu stranou velebící
Franze Josefa I. dopředu. Nebylo to šťastné rozhodnutí, zvlášť pro ty, kdo vědí, že za vlády Fr. Josefa I. byl na
T. G. Masaryka vydán zatykač a hrozil mu provaz (mnozí
jiní provazu neunikli, ale kdo to dnes ví?). A podobně,
jak si umí osud divně hrát, střídají se tito dva pánové ve
vchodu naši 1. ZŠ.
Snad je to legrační, smutné však je, že nemáme ani
fotografii textu rubu pamětní desky, který nechali vytesat naši předkové roku 1918. Text není ani v kronikách,
INZERCE
které jsou uloženy v archivu v Kroměříži, a které pečlivě
prozkoumal pan Miroslav Olšina, za což mu patří velký dík.
Nabízí se tedy možnost desku znovu vybourat
a nechat zhotovit alespoň kopii zazděného textu z roku
1918. Kdo však zaručí, že se zdaří vyjmutí desky bez jejího poškození? Asi nikdo. Proto tedy ta výzva, uvedená
v úvodu textu. Pak by stačilo umístit kopii rubu desky
s T.G.Masarykem vedle desky s Fr. Josefem I. a květiny
klást dle vlastního uvážení.
Máte-li příslušnou fotografii nebo nějaké informace k textu (mnozí chodili přece okolo textu celých devět
let), dejte mi prosím vědět na telefonní číslo 605 584
513 nebo na mail li.matulova@seznam.cz. Za vaši případnou informaci předem děkuji.
Ing. Vojtěch Matula

Holešovské (zlo)zvyky
Dlouho dobu jsem odkládal psaní tohoto článku,
protože jsem věřil, že se situace, o které chci psát, změní. Bohužel se tak nestalo. Začalo to před několika lety,
kdy se nenápadně a spíše sporadicky tu a tam objevil na
chodníku projíždějící cyklista. Pokud mu v cestě „překážel“ chodec, tak buď ho opatrně objel, nebo zazvonil.
A občas i poděkoval za uvolnění cesty. Jak je známo
příklady, a obzvláště ty špatné, táhnou. Takže počet cyklistů velmi rychle narůstal. A s nimi, díky rychlým elektrokolům a elektrokoloběžkám , i rychlost a často i agresivita jízdy. Někdy to spíš vypadalo, že chodci překáží na
chodnících cyklistům, kteří to občas dávali hlasitě najevo

nevybíravými výrazy. Sám jsem zažil několikrát situaci,
kdy se zpoza rohu vyřítilo kolo a jen náhodou nedošlo
ke střetu s chodcem, nebo dokonce s kočárkem, ve kterém sedělo malé dítě. Minulý týden, když jsem vycházel
z České spořitelny a ukládal si věci do tašky, se kolem
mne zezadu doslova přiřítili na kolech dva hoši ve věku
tak asi dvanácti let a kličkovali mezi chodci. Kolizi zabránilo jen moje rychlé uskočení. A jako poslední uvádím
zážitek, kdy na kole, přímo pod okny policejní služebny,
jel mladík po chodníku a dívka stála na zadním nosiči
kola a držela se ho za ramena. A takto balancovali mezi
chodci. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby se toto začalo

řešit, než se stane nějaký vážný úraz, nebo nedejbože
něco horšího. Znám spoustu lidí, kteří mají podobné zážitky a vadí jim to. Jenže nikdo nic nepodnikne. Bohužel.
Byl bych rád, kdyby tento článek nebyl brán jen jako jednostranná kritika všech, kterých se to týká, to je policie
i cyklistů. Spíš by měl vést k zamyšlení a hlavně k řešení
a vyřešení tohoto problému.
P.S. Abych nemohl být nařčen z předpojatosti – sám
jsem cyklista a jezdím v lese, nebo po silnici. Ale po
chodníku rozhodně ne.
redakci je jméno autora známo

O
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Jezdecký kroužek
Aktivitu pro děti zdravotně a sociálně znevýhodněné
jsme začali poprvé nabízet v roce 2006: od roku 2014 pracujeme s dětmi v Tlumačově na Ranči a v případě nepřízně
počasí v hale Hřebčince Tlumačov Členy jezdeckého zájmového útvaru se stávají zájemci z řad veřejnosti, konkrétně
lidé se zdravotním znevýhodněním. Jedná se především
o děti a dnes už i dospělé, kterým se věnují specializovaní
pracovníci. Spolupracujeme s Hřebčincem Tlumačov, který
nám propůjčoval halu v zimním období. Jízda na koni má
pro klienty fyzioterapeutické účinky: začali jsme s dotykovou
terapií, postupně se přidalo vodění na koni a v dnešní době
dokážou klienti na koni i různé cviky dle jejich individuálních
schopností.U klientů rozvíjíme přirozené sebevědomí, návyky správného držení těla, vytváříme pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Klient dokáže spolupracovat
s ostatními, respektuje jejich prostor a rozvíjí získané návyky
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a postoje; prohlubujeme jejich smyslové a estetické vnímání,
rozvíjíme motoriku, vedeme k porozumění sobě samému
a druhých. Napomáháme k zvládání vlastního chování, přispíváme k utváření dobrých mezilidských vztahů. Stojí za to
připomenout, že k jízdám na koni používáme koně pronajaté, které odpovědně připravují cvičitelé. Koně je nutné řádně
připravit pro klienta, který neumí koně ovládat: mohou si
koně pohladit, přitulit se k němu, mohou si s ním povídat,
mohou na něm cvičit, mohou si s ním hrát. Občas jim kůň
„propůjčí“ nohy a člověk, který nemůže chodit, má možnost
se na svět podívat z vyšší perspektivy. Vznikají tím obrovské
hodnoty pro klienty s rozdílnými handicapy.
Odměnou za naši práci jsou pro nás kladné zprávy od
lékařů našich klientů, kteří zaznamenávají jejich pokroky, a
především kladné ohlasy od klientů samotných a jejich rodičů.
Mgr. Jiřina Kovářová
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Vyp

A

Tel:

77

www

www.holesov.cz

SPORT

Zakončení cvičení sokolského oddílu sportovní gymnastiky
I oddíl sportovní gymnastiky zakončil svou činnost
pěknými závěrečnými oddílovými závody, které se konaly ve dvou červnových termínech, zvlášť byly starší žákyně a druhý termín byl určen pro nejmladší cvičence. Bodovým hodnocením se hodnotilo předvedení ve čtyřech
disciplínách – přeskok, kladina, bradla, prostná. U každé
disciplíny dohlíželi dva trenéři, kteří hodnotili provedení každého cviku. K této příležitosti byl přizván i bývalý
trenér gymnastiky Jaroslav Polepil. Umístění cvičenců
v jednotlivých výkonnostních kategoriích je vyvěšeno na
nástěnce u sokolského domu. Každá mladá gymnastka
si odnesla diplom a nejeden pěkný dárek na prázdniny.

Na žákyně se přišli podívat nejen rodiče, prarodiče, ale
i paní učitelky. Byla to fakt moc pěkná dvouhodinová podívaná plná přemetů, kotoulů, výmyků a gymnastických sestav. Zaslouženě se říká, že gymnastika je královnou sportu. V této souvislosti chceme moc poděkovat trenérům
a trenérkám, kteří se každé pondělí a středu věnují malým
gymnastkám po dobu dvou hodin. Jmenovitě velké díky
patří Jaroslavě Dvořákové, Michaele Regentíkové, Dagmar
Pařilové a Ignáci Foukalovi. Je pak poznat na závěrečném
cvičení, že mají za sebou kus náročné práce a že holky to
i v jakémkoliv věku baví, i když svaly někdy bolí. :o)
Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Poslední prázdninové cvičení u nás v sokolovně
Na čtvrtek 23. 6. 2022 jsme si objednali krásné počasí, abychom mohli zakončit naše pravidelné cvičení
„Předškoláků“ a „Rodičů s dětmi“. Poslední prázdninové
cvičení jsme chtěli uspořádat jak vevnitř, tak venku před
sokolovnou, proto jsme se do přípravy tohoto odpoledne
pustili už od desáté hodiny ranní.
Děti a rodiče jsme společně přivítali, jak jinak než
prázdninovými písničkami a tak trochu jsme si zahráli na
to, jaké to je jet na dovolenou letadlem, autem, autobusem a vlakem. Náladu jsme si navodili i pomocí chytlavé
písničky „Tři citronky“ a nechyběl ani rozehřívací taneček.
Hlavním lákadlem byl ale pro děti připravený obchod
„Šop u dvou námořníků“, který byl plný plyšáků, hraček,
drobností a knížek. V tomto obchodě nakupovali pomocí
knoflíků, které získávali za úkoly na deseti připravených
stanovištích. Pět stanovišť bylo uvnitř tělocvičny, kde
největším lákadlem bylo lano, pomocí něhož se měli

zhoupnout z jednoho ostrova na druhý. Dalších pět stanovišť bylo venku, kde nechyběl písek, slunečník a voda,
které k prázdninám neodmyslitelně patří. Děti na každém
stanovišti získaly vždy jeden knoflík, takže pokud měly
zálusk na nějakou věc v obchodě za více knoflíků, musely se snažit. Měly také možnost s přísnými námořníky
smlouvat, takže někdy se podařilo, že hračku získaly za
méně knoflíků.
Bylo to moc pěkné odpoledne a bylo vidět, že děti
se opravdu snažily a měly velkou motivaci úkoly zvládnout. V pozdním horkém odpoledni jsme opekli špekáčky,
osvěžili se melounem a společnými silami vše dali do původního pořádku. Což taky není úplně lehké :o)
Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny
plné výletů a bezpečného pohybu hlavně venku v přírodě.
V září se spolu opět setkáme !!!
Za T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

Poděkování cvičitelům předškolních dětí
Za organizační výbor T.J. Sokol Holešov bychom chtěli poděkovat cvičitelkám předškolních
dětí za odvedenou bezplatnou práci ve školním roce
2021/2022, které se věnovaly každé čtvrteční odpoledne a při organizaci velkých akcí jako je Mikuláš,
karneval, čarodějnice a poslední závěrečné cvičení
věnovaly přípravám vždy několik dní svého volného
času. Jmenovitě tedy patří díky cvičitelkám Andrei
Ivánkové, Evě Poiselové, Marušce Gajové, Natálce Kováčové a Lence Poláškové. Často při akcích pomáhají
i rodinní příslušnici těchto cvičitelek, kterým chceme
také poděkovat za jejich podporu a pomoc udržet aktivní činnost Sokola v našem městě Holešov.
Výbor T. J. Sokol Holešov

Měření tělesné zdatnosti po 30 letech na českých školách
Ve školním roce 2022/2023 dokončí Česká školní inspekce hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Na podzim 2021
proběhlo dotazníkové šetření škol a tělocvikářů s cílem zjistit,
jaké jsou podmínky pro pohybové aktivity žáků na základních a středních školách; v letošním podzimu pak proběhne
měření tělesné zdatnosti. Testování mělo proběhnout již na
jaře 2022, ale kvůli událostem na Ukrajině bylo odloženo.
Cílem tohoto měření je získat informace o tělesné
zdatnosti žáků, které budou sloužit jako podklad pro vy-

pracování podpory pohybových aktivit pro děti a mládež.
Měření zdatnosti proběhne na základních a středních školách v období měsíců října a listopadu 2022 u žáků 3. a 7.
ročníků základních škol a u žáků 2. ročníků středních škol
prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky,
kterou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve
spolupráci s Fakultami tělesné výchovy.
Z pověření České školní inspekce budou koordinaci
zajišťovat členové Asociace školních sportovních klubů ČR

(AŠSK), se kterou se Česká školní inspekce na spolupráci
při této mimořádné aktivitě dohodla. Každý koordinátor
z řad AŠSK bude mít přidělen určitý počet škol ve svém
okrese a bude komunikovat s učiteli tělesné výchovy příslušných škol. Získaná data bude moci každá škola použít
pro další rozvoj pohybové gramotnosti a pohybových aktivit svých žáků.
Mgr. Svatava Ságnerová,
Prezidentka AŠSK ČR
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Vzpěrači z Holešova jsou úspěšní v každém věku!
V sobotu 25.6 proběhlo v areálu policejní školy
v Holešově Mistrovství ČR juniorů a juniorek do 23 let,
které pořádala TJ Holešov ve spolupráci s SKP Holešov.
Holešovští vzpěrači se ukázali ve skvělém světle a navázali na úspěšný šampionát do 17 let. Mezi juniorkami
reprezentovala Holešov dvě děvčata Pavlína Šedá a Lucie

Režnarová. Obě vyhrály své kategorie a vybojovaly tak tituly mistryň ČR. Pavlína dokázala v olympijském dvojboji
(trh a nadhoz dohromady) zvednout 154 kg a Lucie ještě
o 10 kg více.
Nejlehčím a nejmladším vzpěračem mezi holešovskými siláky byl šestnáctiletý Oskar Holovaťuk, který
v kategorii do 67 kg vybojoval výkonem 195 kg 3.
místo. V kategorii do 73 kg
reprezentoval Holešov Vojtěch Šimčík, který se svými
výkony řadí mezi nejlepší
juniory do 18 let v ČR a za
výsledek 189 kg si odnesl 4.
místo.
Jediný titul pro Holešov
mezi muži vybojoval Martin
Novotný, který v kategorii
do 89 kg vzepřel 277 kg.
O kategorii výše startovala
i mladá naděje holešovského vzpírání David Kolář,
který se před dvěma týdny

umístil na Mistrovství světa do 17 let na 4. místě. Tentokrát mu jeho výkon 269 kg stačil na stříbrnou medaili.
Mezi těžšími závodníky v kategorii do 102 kg reprezentovali holešovské barvy hned dva závodníci a to Jan
Kolář a Filip Chodil. Ačkoliv se Honzovi povedlo zvednout
neuvěřitelných 290 kg a stal se tak nejsilnějším ze všech
holešovských závodníků, tak mu jeho výkon stačil pouze na 2. místo a obhájil tak titul vicemistra ČR do 23 let
z minulého roku. Filip Chodil zažil na národním šampionátu premiéru a výkonem 246 kg porazil o 1 kg soupeře
z Třince a vybojoval bronzovou medaili.
Ještě o týden dříve se v Nové Roli uskutečnilo Mistrovství ČR Masters (kategorie nad 35 let), a i tam měl
Holešov své zastoupení. V kategorii 35-39 let vybojoval
Jakub Novotný na svém prvním veteránském šampionátu svůj první titul mistra ČR. Mezi zkušenější holešovské
závodníky, kteří se v Nové Roli prali o cenné kovy patří Robert Šemnický, který v kategorii 45-49 let vybojoval bronz
a Vladislav Doležel, který v kategorii 50-54 let vybojoval
stříbro.
Děkujeme všem závodníkům za skvělou reprezentaci
města Holešov i Zlínského kraje.
Josef Kolář

FK Holešovské holky – Vítěz Moravskoslezské divize žen sk. „B“
Když po téměř dvouleté přestávce zahajovaly holešovské ženy divizní soutěž, samy netušily, jaký úspěch je
na konci května čeká. Po dobře odehrané podzimní části,
ve které zaváhaly pouze jednou remízou s Březůvkami,
prošly celým zbytkem podzimní části soutěže suverénně
a ve všech utkáních zvítězily. Do jara si tak vybudovaly solidní šestibodový náskok. I přes potíže v zimní přípravě, kdy
značnou část týmu pronásledovaly nemoci a dlouhodobá
vážná zranění kolenních kloubů, vstupovaly Holešovanky
do jarní fáze s jednoznačným cílem, pohlídat si vybudovaný náskok a uhájit první místo. Družstvu dobře vyšel začátek soutěže, kdy dokázalo v prvních třech zápasech naplno
bodovat. S Mostkovicemi děvčata vyhrály 1:0, s Mutěnicemi 8:1, v Březůvkách trochu překvapivě, ale zaslouženě

3:1. A když ve čtvrtém zápase rozstřílely poslední Protivanov 8:1, zdálo se, že o osudu soutěže je rozhodnuto. Stačila ale zasloužená, i když nešťastná porážka v Bezměrově
a do kontaktu s Holešovem se dostal na jaře dobře fungující Uherský Brod. Velmi důležitý zápas doma s Vlkošem
rozhodla holešovská děvčata větší kvalitou i nasazením,
a tak jim vítězství 3:0, již v předstihu, zajistilo trvalé první
místo v tabulce. Toto vítězství se ukázalo jako rozhodující,
protože k poslednímu utkání do Uherského Brodu odjížděl
tým v improvizované sestavě, a tak prakticky nikoho nepřekvapilo, že domácí Brod vyhrál nejtěsnějším rozdílem
1:0. I tento výsledek by však při eventuální rovnosti bodů
stačil Holešovu k vítězství ve skupině, zásluhou podstatně
lepšího celkového skóre. Tým se při čtrnácti odehraných zá-

pasech jedenáctkrát radoval z vítězství, jednou remizoval
a dvakrát byl poražen. Celkem získal 34 bodů a skóre 42:13.
Tímto se Holešovské holky zaslouženě staly Vítězkami Moravskoslezské divize žen sk. „B“ v SR 2021 – 2022.
Na úspěchu se podílely hráčky: Kateřina Pitnerová,
Vendula Kuchařová, Ema Jiroušková, Alice Tiefenbachová,
Sabina Slezáčková, Gabriela Vašíčková, Markéta Křenková,
Sabina Rýdlová, Terezie Pospíšilíková, Sára Stavjaníková,
Adriana Ševčíková, Eva Sklenaříková, Renata Doleželová,
Beatrice Kotasová, Julie Slavíková, Kateřina Slavíková,
Karolína Slavíková, Karolína Škrabalová, Simona Setínská
a v samotném závěru vypomohla, po tříleté vynucené absenci, Monika Samsonová.
Všem děvčatům patří poděkování a uznání za předvedené výkony v průběhu celé sezóny a vzornou reprezentaci města
Holešova.
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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SFK ELKO Holešov – Mladší přípravka
Začaly prázdniny, kterých se děti už určitě nemohly
dočkat, a fotbalová sezóna 2021 / 2022 je tak minulostí.
Ačkoli byla ještě z části ovlivněna opatřeními proti koronaviru COVID-19, určitě můžeme říci, že byla vydařená.
Zkusme se ohlédnout do nedávné minulosti a bilancovat.
Alespoň několik tréninků a případně i zápasů si
v týmu mladší přípravky zkusilo během roku více než 40
dětí, chlapců i dívek. V červnu 2022 jsme měli registrováno 29 aktivních hráčů, což je jedno z nejvyšších čísel za
poslední roky. Během jara tak nebyly výjimkou tréninky,
kterých se najednou účastnilo i 24 dětí. V průměru to pak
bylo 17 dětí na 1 trénink a těch se během sezóny uskutečnilo celkem 98. Využívali jsme při nich jak hřiště ve
Všetulích, tak hřiště s umělou trávou u 3. ZŠ a přes zimu
i tělocvičnu 3. ZŠ.
Zápasy jsme vzhledem k počtu dětí hráli v rámci
dvou soutěží, a to konkrétně okresního a krajského přeboru FAČR. Podzimní část okresního přeboru se hrála
dvoukolově ve 2 skupinách po 6 týmech, kdy vždy nejlepší 3 z každé skupiny postoupily do jarní finálové části
„o přeborníka OFS“. Ze skupiny jsme postoupili ze třetího

místa s bilancí 7 výher a 3 porážek a skóre 133:52. I finálová část se pak hrála dvoukolově (zápasy systémem
„doma – venku“). Po odehrání všech zápasů finálové
části jsme skončili na výsledném 2. místě s celkovým počtem 7 výher, 2 porážek a 1 remízy (s výhrou na pokutové
kopy) a skóre 108:51. Umístění to není špatné, ale mrzelo
nás, že nám celkové vítězství v soutěži uteklo jen o jeden
jediný bod. Soutěž vyhrál tým Chvalčova, třetí pak bylo
družstvo Kvasic/Lubné.
Pozitivním výstupem a příslibem pro budoucnost
je ale skutečnost, že jsme díky velké hráčské základně
v rámci 20 soutěžních zápasů využili celkem 16 hráčů,
kteří se určitě neztratili. Podle statistik na oficiálním
webu souteze.fotbal.cz máme v první desítce nejlepších
střelců finálové části hned 4 zastoupení a to konkrétně
Radovan Chytílek (31 branek), Viktor Konečný (16 branek), Václav Sichálek (15 branek) a Matěj Štěpán (13
branek). A stejné to bylo i v rámci skupinové (podzimní)
části – Radovan Chytílek 34 branek, Aleš Jakubíček 17
branek, Jiří Konečný 16 branek, Maxim Labancz a Václav
Sichálek 14 branek.

Družstvo mladší přípravky SFK ELKO Holešov

Další zápasy jsme odehráli v již zmiňovaném krajském přeboru a to s týmy Kroměříže A, Bezměrova,
Morkovic, Baťova, Kroměříže B, Viktorie Otrokovice, Bystřice p. H. a Chropyně (rovněž dvoukolově). V rámci této
soutěže nebyly celkové výsledky vyhlašovány. V soutěžních zápasech okresního a krajského přeboru a dalších
přátelských utkáních dostalo během sezóny příležitost
celkem 40 hráčů oddílu.
V průběhu roku jsme se zúčastnili i několika turnajů. Největším a „nejprestižnějším“ turnajem byl zřejmě
StarezCup v Brněnských Ivanovicích, který se hrál na 2
předkola a finálovou část (celkem tedy 3 víkendy), na
kterém jsme nakonec obsadili 5. místo z celkem 15 týmů.
Dalším velkým turnajem pak byl mezinárodní turnaj
„O pohár osvobození města Otrokovice“, kterého se
účastnilo 8 družstev mladší přípravky z Moravy a 2 ze
Slovenska. Z menších turnajů to byly například „Aprílový
turnaj“ v Kroměříži, Janoštíkův memoriál v Bezměrově,
zimní halový turnaj v Bystřici p. H. (pořádaný OFS Kroměříž a TJ Prusinovice) nebo březnový turnaj nazvaný
„Sejdeme se na umělce“ na Rusavě. Poslední 2 zmíněné
turnaje se nám podařilo vyhrát, a dokonce jsme si odvezli i individuální hráčská ocenění – v prvním případě byl
nejlepším střelcem turnaje vyhlášen Radovan Chytílek
a současně nejlepším brankářem Jakub Uličník, v druhém
případě byl nejlepším střelcem turnaje Štěpán Skotek.
Určitě také nesmíme zapomenout ani na jarní soustředění, které proběhlo v termínu od 3. do 6. března
2022 na hotelu Rusava na Rusavě a bylo společné s hráči
starší přípravky. Za mladší přípravku se ho zúčastnilo 21
dětí, přičemž pro některé to bylo vůbec poprvé, kdy byly
několik dnů a nocí bez rodičů a sourozenců. A sezonu
jsme zakončili tradičním společným tréninkem s rodiči.
Závěrem nezbývá než poděkovat klubu SFK ELKO
Holešov, Městu Holešov, sponzorům a určitě také všem
rodičům za podporu během celé sezóny. Děkujeme paní
Kateřině Labancz za pomoc při trénincích v rámci zimní
a jarní části. Dětem přejeme, aby si užily krásné prázdniny a odpočinuly si. Tréninky na novou sezónu budou
zahájeny v polovině srpna.
Trenéři Bob a Radek

Olympiáda dětí a mládeže v Olomouci

Závody v Zašové

Od 27. 6. do 30. 6. 2022 proběhla Olympiáda dětí a
mládeže/již desátá/, na které startovalo 3500 závodníků.
Mezi dvaceti sporty byl i Orientační běh. Bylo vybráno 8
závodníků z každého kraje celé České republiky a čekaly
je tři závody. V družstvu Zlínského kraje byla vybrána závodnice našeho oddílu Kristýna Brázdilová. Hned v pondělí je čekal první závod ve sprintu. Závodníci běželi na
mapě 1:4000, náročné tratě vedly parkem, botanickou
zahradou a také městskou zástavbou. Pro všechny děti
velký zážitek.
V úterý byla na programu krátká trať, která měla
cíl na hradě Helfštýn. Kopcovitý, orientačně náročný
terén prověřil všechny mladé závodníky. Po dni volna
se ve čtvrtek běžely sprintové štafety. Štafeta Zlínského
kraje byla složena takto: 1. úsek Kristýna Brázdilová, 2.
úsek David Pekárek, 3. úsek Matouš Ditrich, 4. úsek Julie

Slámová a skončila na 5. místě. Celkově podle bodového
hodnocení vyhrál Liberecký kraj a Zlínský kraj skončil na
8. místě.
Napsal: Tonda

V sobotu 11. 6. 2022 oddíl SKOB Kobra Vsetín uspořádal závody žebříčku Valašské oblasti. Ráno se běžel
sprint na mapě Skála a odpoledne krátká trať na mapě
Stračka II. Obě mapy připravil Mirek Sikora.Tratě pro oba
dva závody připravil Tomáš Bubela. Krásné počasí přivedlo na start obou dvou závodů přes 300 závodníků, v
kategoriích od 10 do 90 let. Nejstarší na startu byl Stanislav Vala ze Zlína. Náš oddíl měl také zastoupení. Ranní
sprint: Kat. D12C Brázdilová K. 6. místo, D35C Drábková
K. 12. místo, D45C Sedláčková J. 4. místo, H12C Boledovič A. 11. místo, Sedláček M.12. místo, H45C Sedláček J.
6. místo, H65C Peška A. 3. místo, P Kroutil M. 9. místo.
Krátká trať: Kat. D12C Brázdilová K. 7. místo, D35C Drábková K. 11. místo, D45C Sedláčková J. 13. místo, H12C
Sedláček M. 13. místo, H45C Sedláček J. 10. místo, H65C
Peška A. 7. místo a P Kroutil M. 11. místo. Napsal: Tonda
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Holešovské mažoretky jsou trojnásobné mistryně ČR
ve skupinových formacích
Úspěšnou sezónu završily mažoretky prvenstvím
všech tří skupinových formací na MČR. V tomto školním
roce reprezentovalo náš klub padesát děvčat a všechna se
mohou pyšnit zlatou medailí a titulem mistryň ČR.
V měsíci červnu se konala finálová kola Národního
šampionátu Svazu mažoretek a twirlingu ČR. Naše nejmladší holčičky Baby Lentilky měly své MČR v Kutné Hoře
v sobotu 11. června a ve věkové kategorii minimažoretky
vybojovaly v konkurenci šesti skupin první místo a s velkou radostí si odvážely zlaté medaile. Tyto malé slečny ve
věku 5 – 8 let spolu trénují pod vedením Nikoly Podrazilové, Lenky Klepalové a Lucie Zapletalové teprve jeden
školní rok a díky své píli, preciznímu přístupu trenérek
a za podpory svých rodičů zvládly v krátké době natrénovat
a krásně předvést choreografii „Žížala“.
Mini Lentilky a Lentilky se přes oblastní kolo a semifinále probojovaly až na republikové klání, které se

tradičně konalo 17. - 19. června v nádherném prostředí
lázeňského města Poděbrady. Sobota patřila jako vždy
pochodovému defilé na lázeňské kolonádě. Obě skupiny
předvedly ukázkovou techniku pochodu a náročnou práci
s hůlkou za doprovodu dechové hudby a obdržely od poroty první místa ve svých věkových kategoriích. V neděli
se soutěžilo v pódiových formacích. Mini Lentilky svým
energickým vystoupením „Pink party“ ukázaly, že to umí
opravdu rozjet a za nádherně zvládnutou choreografii
s vysokou technickou náročností pro věkovou kategorii
děti mladší získaly první místo. V celkovém součtu dosaženého pořadí v obou disciplínách se v konkurenci devíti
skupin staly mistryněmi ČR. Jejich trenérky Jolana Saibertová a Kateřina Lucká na ně byly právem pyšné.
Lentilky startovaly v juniorské kategorii, kde se letos
utkaly velmi kvalitní soubory. Motivace podat co nejlepší
výkon byla opravdu velká a tréninky náročné. Lentilky byly

pod vedením trenérek Jolany Saibertové a Agáty Horákové
připraveny skvěle a za zdařilé předvedení skladby „Ladies
Night“ patřilo první místo v konkurenci deseti skupin právě jim. Za tuto choreografii získaly Lentilky také speciální
cenu Czech Open – ocenění za nejlepší pódiovou formaci.
Součástí finálového klání v Poděbradech byla i soutěž
Minimiss pro čtyřicet malých slečen. Ty měly za úkol oslnit
porotu především svou roztomilostí a dovedností s hůlkou
během krátkého sólového vystoupení. Naše čtyři šikulky
se toho zhostily velmi dobře. Reprezentovaly nás Ema Kopřivová, Mariana Konečná – 6. místo, Karolína Klimková
– 3. místo a titul II. vicemiss, Karolína Podolová – 2. místo
a titul vicemiss.
Velký obdiv mají všechny mažoretky, že soutěžní výkony zvládly perfektně i ve velmi horkém letním počasí,
které po celý víkend nejen v Poděbradech panovalo.
V letošní sezóně jsme startovaly s historicky nejvyšším počtem choreografií. Trenérky se svými svěřenkyněmi
nacvičily přes třicet soutěžních čísel a všechny sestavy sklízely obdiv u diváků, soupeřů i poroty. Byl to velmi náročný
rok pro všechny zúčastněné. Za všemi těmito úspěchy jsou
hodiny času, úsilí a příprav. Je to ale naše společná vášeň
a vždy, když se dělají věci s láskou, tak to stojí za to. Děkuji
všem děvčatům za jejich píli a vytrvalost, trenérkám za
skvělé nápady a precizní přípravu a rodičům za podporu.
Neméně důležitá je pro naši činnost finanční pomoc, za
kterou děkujeme městu Holešov, Zlínskému kraji a našim
sponzorům.
Nyní nás čeká přípravné letní soustředění a pilování sestav do italského Lignana, kam se v polovině října
vydáme se třemi skupinovými choreografiemi a jedním
sólem na 25. ročník mistrovství Evropy mažoretek asociace NBTA Europe.
Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z. s.

Siláci z SKP Holešov vybojovali medaile na Mistrovství Evropy!
První červencový týden se v Trutnově konalo Mistrovství Evropy GPC ve dřepu, tlaku na lavici, mrtvém
tahu a trojboji. I letos potvrdilo několik závodníků
a závodnic z SKP Holešov své kvality, obdrželi nominaci
a této soutěže se zúčastnili.
Ve věkové kategorii do 23 let ve dřepu svou hmotnostní kategorii do 60 kg ovládla výkonem 95 kg Simona Rančev, která zároveň zvítězila i v absolutním pořadí
mezi juniorkami a vybojovala tak titul mistryně Evropy.
Ve stejné věkové kategorii i disciplíně startoval i Jan Kolář, pro kterého je to po startu na Mistrovství světa ve
vzpírání letos již druhá vrcholová mezinárodní soutěž
ve dvou různých sportech. Honza v kategorii do 100 kg
vybojoval výkonem 210 kg stříbrnou medaili. Stejnou
pozici obsadil i v absolutním pořadí mezi juniory a odvezl si tak titul vicemistra Evropy.
V disciplíně tlak na lavici (benchpress) reprezentovala SKP Holešov trojice složená ze současných a bývalých studentů policejní školy v Holešově. V kategorii do
56 kg zvítězila výkonem 62,5 kg Iveta Mikesková, která
ovládla i absolutní pořadí juniorek do 23 let. Mezi dorostenci do 19 let získal v kategorii do 82,5 kg titul mistra
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Evropy výkonem 132,5 kg Tadeáš Zapletal, který v absolutním pořadí obsadil stříbrnou pozici. A mezi juniory do
23 let v hmotnostní kategorii do 82,5 kg obsadil 2. místo
Petr Bartošík za výkon 145 kg.
Poslední start mezi našimi závodníky zvládla v disciplíně mrtvý tah Simona Rančev, pro niž to byl už druhý

start během evropského šampionátu. V kategorii do 60
kg zvládla pozvednout 122,5 kg a obsadila 3. místo.
Pro holešovskou výpravu se jedná o velmi úspěšný
šampionát, který se závodníkům povedl i díky skvělé
práci trenérů a realizačního týmu SKP Holešov.
Vladislav Doležel

www.holesov.cz
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Zlatá medaile pro Českou republiku
Postižení Downův syndrom je veřejnosti většinou
známo, ale do povědomí, že se sportovci s tímto postižením utkávají mezi sebou na mezinárodní úrovni, je méně
známé. A právě takovou sportovní akci pořádala Česká
republika - Down Syndrome World Championships 2022.
Toto mistrovství světa hostila dvě města Nymburk a Mladá Boleslav a proběhlo ve dnech 19. - 26. 6. 2022. Bylo to
v pořadí již šesté mistrovství a zúčastnilo se ho 14 států
z celého světa (Austrálie, Portugalsko, Kuvajt, Finsko,
Itálie…). Sporty, ve kterých se reprezentanti utkali, byly
atletika, stolní tenis a tenis.
Tohoto šampionátu se po nominačních závodech
v Praze na Stromovce a následném dvoudenním soustředění zúčastnila i holešovská rodačka, nyní bydlící v Roštění, Veronika Nášelová (2004). A účast to nebyla ledajaká.
Po slavnostním zahájení, které si užívali všichni sportovci i realizační týmy, byly zahájeny i jednotlivé soutěže.
Atletické disciplíny probíhaly v nádherně přichystaném
atletickém stadiónu Jana Železného v Mladé Boleslavi.
Tento světově známý olympionik a rekordman v hodu
oštěpem spolu s oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou se
následně účastnil slavnostního předávání medailí. První den probíhaly víceboje, běhy a oštěp. Česká výprava
získala 2 bronzové medaile (víceboj - Petříková, oštěp Maláková). Veronika se účastnila víceboje, kde skončila na

krásném 6. místě. Na závěr dne se uskutečnily štafetové
běhy 4x100m, kde české reprezentantky opět „bodovaly“
a získaly stříbrnou medaili. Složení štafety bylo následující: Nášelová, Loosová, Maláková, Petříková.
Druhý den se nesl ve znamení individuálních disciplín – skoky do dálky, sprinty a vrhy. Jednotlivé rozběhy
nebyly pro českou výpravu úspěšné. V dálce sice postoupili do finálových skoků, ale medailově to necinklo. Až
v odpoledních hodinách přišel na řadu vrh koulí ženy
(4kg). Na tuto soutěž bylo přihlášeno 15 závodnic, mezi
nimi i Veronika. Veronika splnila kritérium pro postup
mezi 8 nejlepších. Pak nastal ten pravý boj o medailové
umístění a drama to bylo pořádné. Každým vrhem se koulařky přetahovaly o vedení. Nejvýrazněji do čela závodu
promlouvala Italka Orllando (vítězka víceboje) a právě
Veronika Nášelová. Až posledním pokusem bylo rozhodnuto, že nejcennější kov, zlatá medaile, zásluhou Veroniky Nášelové poputuje do České republiky. Exploze emocí
byla odstartována, od Veroniky a trenéry, přes celou českou výpravu až po diváky. Při slavnostním ceremoniálu,
za zvuku české hymny, ukápla nejedna slza.
Vyvrcholením šampionátu bylo pozvání na Staroměstskou radnici v Praze, kde byly oceněny nejlepší týmy
celé sportovní akce. Celé mistrovství se neslo v duchu
fair-play, přátelství a vzájemné podpory jednotlivých

sportovců s DS, tak i realizačních týmů. Poděkování patří
všem organizátorům (Český svaz mentálně postižených
sportovců a Sportovní unie DS), že takové akce uskutečňují a dokazují, že handicap není překážkou pro sport
a aktivní způsob života, ba naopak mnozí by se od takových
lidí mohli učit vážit si života a překonávat překážky. Na
závěr bych poděkoval Atletice Holešov, že Veronika mohla
využít místní stadion pro individuální přípravu na tento
šampionát a věřím v následnou spolupráci.
AN
Odkazy na další informace a foto: www.dsworld.cz,
www.facebook.com/dsworld2022

Bojovníci pod širým nebem
O tom, že městský stadion Míru je centrem sportovního dění svědčí fakt, že není
dne, kdy by se na tomto místě nesportovalo. Zároveň je stadion ale také dějištěm vyvrcholení jednotlivých dlouhodobých tréninků, a to nejen těch atletických. Jedno takové
vyvrcholení proběhlo v pátek 24. června, kdy na stadionu vyrostl ring, dorazili „fighteři“
z různých koutů republiky a vypukl Večer bojovníků.
Jde o tradiční událost, která se tentokrát konala podruhé pod širým nebem. Před
plnou tribunou se odehrálo hned 12 zajímavých zápasů v thajském boxu. Domácí bojovníci z RednecksGym si odnesli dvě výhry a jednu prohru. Z každého zápasu získávají
nové zkušenosti, které pravidelně jezdí nabývat také na soustředění do kolébky tohoto
sportu – do Thajska.
Bojovníci navíc nyní mají nové prostory, kde mohou zdokonalovat své umění. 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. 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,“ vysvětlil trenér
Rednecks gymu Holešov Petr Osokin.
Hana Helsnerová
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Hurá na prázdniny aneb co se děje v holešovském soukromém
tanečním studiu
Taneční Studio JL má za sebou další úspěšný školní rok.
Pod vedením Jany Lochmanové se mladé tanečnice zúčastnily několika soutěží s velmi dobrým výsledkem. Rozhodně
stojí za pozornost účast v mezinárodní baletní soutěži Na
špičkách Brno, kde děvčata získala druhé, šesté a desáté
místo. Povzbuzeny tímto úspěchem se tanečnice pustily do
práce a ta přinesla ovoce v podobě zlatých a bronzových medailí z mezinárodní taneční soutěže NARUBY. Tato soutěž je
zajímavá a přitažlivá tím, že na hudbu autorů do 19. století
musí tanečníci předvést choreografii na principech moder-

ních tanečních technik jako Graham, Limón, Horton, které
se ve studiu vyučují. Hudba autorů 20. století a dále pak
musí být vyjádřena klasickou taneční technikou (baletem).
Ve studiu se ovšem pracuje i na mimosoutěžních aktivitách,
které jsou neméně důležité. Právě tam se totiž děti a teens
učí, že bez spolupráce, vzájemné tolerance a disciplíny tančit společné choreografie prostě nejde. Ono to vlastně bez
těchto základních principů nejde nikde.
Letos Taneční Studio JL mimo uvedení dvou celovečerních představení navázalo spolupráci se Základní umělec-

kou školou v Bojkovicích a ta vyústila v pozvání na taneční
představení s názvem Tanec v srdci. Přijetí i odezva bojkovického publika byly skvělé, což dává možnost spolupráci dále
prohlubovat.
Jana a Dušan Lochmanovi se dětem věnují celoročně
nejen ve výuce, ale i pořádáním různých tematických akcí,
zájezdů na baletní představení a výletů, protože investovaný čas do mladé generace se podle jejich mínění stonásobně
vyplatí.
Jana Lochmanová

Vysvědčení našim cvičenkyním
Před časem jsme Vás seznámili s aktivními seniorkami,
které se scházejí v našem Fitness klubu Orel Holešov pod
vedením trenérky Petry Pospíšilové. K závěrečnému hodnocení účastnic nebyla lepší příležitost než konec školního
roku. Proto jsme v pátek 1. července 2022 ocenili jejich aktivitu a odhodlání udělat něco pro své tělo. Každá z cvičenkyň
byla ohodnocena vysvědčením s osobním poděkováním
starostky jednoty, místostarosty města Pavla Karhana a
trenérky Petry Pospíšilové. Ta nakonec obdržela vysvědčení
také. Jaké měla známky musí být jasné všem, kdo ji znají.
Samozřejmě samé jedničky!
Ocenění jí nepatří jenom za vedení zmíněné skupiny,
ale za vedení celého Fitness klubu, který se stal místem aktivního odpočinku několika stovek zájemců.
Lenka Karhanová, starostka Orel jednota Holešov

Kitesurfing Reva 24. 6. - 28. 6. 2022
Krásné 4 dny strávené v polské Rewě a kitesurfing jsme užívali plnými doušky. Již
po několikáté jako každý rok podniká spolek Kiteboarding Holešov výjezd za větrem
do Polska. Celé čtyři dny na tomto krásném místě nám foukal stabilní východní vítr
společně s termikou, který nádherně nosil. Vítr nebyl příliš silný, a tak se dalo zkoušet
a učit nové věci.
V Polsku si člověk může vybrat, co chce jezdit : jestli na otevřeném moři, kde jsou i
3 metrové vlny, anebo jinou část, kde jsou mělčiny a krásně rovná voda, což je vhodné
pro učení a začátečníky. Jídlo, který jsme si v těchto místech v místních restauracích dávali nám vždy velice chutná a cenově vychází lépe než u nás. Letos určitě naplánujeme
minimálně jeden další výjezd do Polska. Zdraví Vás "NEMO" a Ondřej.
Závěrem patří velké díky sponzorům:
Kiteboarding.cz, RAAB Computer s.r.o., Flysurfer kiteboarding, Město Holešov

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz
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Česká televize v Americkém parku
Po téměř roce a půl se do Amerického parku opět
vypravila natáčet Česká televize. Se spolkem Proud
Holešov, který park zvelebuje, strávil televizní štáb dva
natáčecí dny plné slunce. Výsledná reportáž byla zařazena do seriálu Občanské noviny, podtitul „Nedej se!“
a odvysílána s názvem „Dobrá věc se podařila“.
Pro ty, kteří reportáž neviděli v hlavním vysílacím
čase, máme dobrou zprávou. Česká televize má k dispozici on-line archiv, kde si můžete vše pustit dle libosti
v klidu domova.
A co všechno vlastně v reportáži uvidíte? Společně jsme filmovali a komentovali všechna místa parku,

přičemž se režie zajímala zejména o změny, které se od
poslední návštěvy udály.
Režisér pan Marcel Halcin se zaměřoval hlavně na
rozvíjející se spolupráci s městem a připravovaný projekt
na revitalizaci parku, který vzniká pod záštitou místostarosty Ing. Pavla Karhana. Využili jsme příležitosti a společně
s ním jsme divákům popsali, jak projekt vzniká a co přinese.
Ocenili jsme možnost aktivně vstupovat do procesu projektování a uplatňovat náměty veřejnosti a návštěvníků parku.
Park by měl v příštím roce projít rozsáhlou, ale
citlivou obměnou. Budou vysázeny dřeviny původem
z Ameriky, založeny květinové záhony, mlatové cestičky

a místa pro odpočinek podle dobových fotografií z třicátých let dvacátého století. Nezapomnělo se ani na sportovce a malé děti. Především pro ně jsou navrženy nové
asfaltové cesty, workout hřiště, posilovací stroje, zábavní
prvky a atrakce, kopeček s lany na lezení a další.
Spolek Proud brzy oslaví 12 let existence. Po celou
dobu vyvíjíme maximální úsilí, aby Americký park byl
atraktivní pro širokou veřejnost, zejména pro rodiče
s malými dětmi, mládež a sportovce. Závěrem chci poděkovat za silnou podporu ze strany veřejnosti, městského úřadu i některých zastupitelů.
Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku

Vychováváme sportovní naděje
Skvělá parta lidí z Atletika Holešov z.s., která už více
než tři roky maká na krásně zrekonstruovaném atletickém stadionu, představuje ohromně pestrý soubor lidí,
kteří se denně starají o tréninkovou náplň téměř 350
členů.
Zavítáte-li kterýkoliv den mezi nás na holešovský
atletický stadion, potkáte tu téměř vždy hned několik tréninkových skupin, a to od nejstarších závodníků
z kategorie mládeže až po naše nejmladší atlety – předškoláky. Skoro to vypadá, že tu stále někdo běhá, skáče,
vrhá nebo hází. Bodejť by ne – každý týden totiž naši
svěřenci absolvují více než třicet tréninkových hodin.
Malou část z této ohromné tréninkové nálože představují i aktivity pro naše nejmenší – dvě skupiny dětí
z atletické školky. Co je její náplní? Především všestrannost a celkový rozvoj pohybových dovedností. Kouzlo
všestrannosti se snažíme rozvíjet pomocí drobných her
a hříček, děti postupně motivovat, aby uměly házet, skákat, šplhat, ale také třeba jen správně běhat a radovat
se z pohybu.

Věříme, že připravujeme děti nejen pro nadcházející výzvy královny všech sportů, kterou atletika bezesporu je, ale především vychováváme nadějné sportovce
a sportovkyně pro všechny ostatní sportovní kluby
a spolky v Holešově a blízkém okolí. A že jich tu v okolí je!
Celá naše snaha vrcholí vždy jednou za čtvrt roku,
kdy pořádáme závodní setkání našich atletů a rodičů.
Naposledy tomu bylo 1. 6. 2022, když jsme uspořádali
závody v rámci projektu „Pohybová gramotnost“ - Atle-

tika pro celou rodinu. Zúčastnilo se více než dvacet startovních dvojic a jak my, tak i přítomní garanti z Českého
atletického svazu, jsme byli nadšení.
Jsme moc rádi, že za námi stále ve větším počtu
přicházíte. Děkujeme! Velmi si vážíme vašeho nadšení
a důvěry v naši myšlenku. Věříme, že k nám najdete cestu i na podzim. Začínáme hned v září.
Trenéři Veronika Hřibová,
Zuzana Odstrčilíková a Jan Koláček

Jaký je život ženy v uniformě?
Ráda bych touto cestou odpověděla veřejnosti na
častou kladenou otázku, „Jaký je život ženy v uniformě?“ a
věřím, že pro některé bude tento krátký článek inspirativní.
Vždy jsem chtěla pomáhat lidem a současně mě lákala práce v bezpečnostních složkách. Proto jsem jako jedna z prvních žen nastoupila v roce 1995 k Městské policii
v Kroměříži. A když se nyní, po těch sedmadvaceti letech
ohlédnu zpět, nelituji.
Nejprve jsem byla zařazena do výkonu běžné služby
strážníka. I když jsem pracovala v ryze mužském kolektivu,
vždy mě kolegové brali jako sobě rovnou. Někdy žena dokáže během zásahu zapůsobit mnohem citlivěji a úspěšněji, což jen potvrzuje potřebu žen v této profesi.
V tomto období jsem prožila spoustu služebních zákroků, některé byly úsměvné, jiné bolestné. Především
případy, které se týkají malých dětí mne jako ženu a matku
tří dětí hodně znepokojují.
Když ale pomůžete někomu v nouzi nebo zachráníte
život, je to skvělý pocit. Postupem času, až jsem nabrala dostatek zkušeností „z ulice“, začala jsem vykonávat službu na
operačním středisku městské policie, kde mám na starosti

obsluhu městského kamerového systému a tísňové linky.
Monitoruji pohyb a dění ve městě, vyhodnocuji rizikové
situace a následně na místo vysílám hlídku. Tato činnost
má opravdu velký přínos pro zvýšení bezpečnosti obyvatel.
Za léta praxe již téměř přesně dokáži vyhodnotit rizikové situace a mohu tak předejít celé řadě nepříjemností.
Díky kamerám může být zpětně vyhodnocena závažná dopravní nehoda, ale i nalezen zaběhlý pejsek.
Na tísňové lince přijímám nespočet různých telefonátů s žádostí o pomoc, radu či informace. Ke všem těmto
oznámením přistupuji důsledně a s respektem. I když je
tato práce zejména psychicky náročná, je zajímavá, dělám
ji dobrovolně a ráda a zcela mě naplňuje, protože ji beru
jako poslání.
Tohle všechno bych jen stěží zvládla bez podpory své
rodiny. Běžně se stává, že mám službu o svátcích i nedělích,
ale vždy se to snažím rodině vynahradit.
Každý den na nás čekají nové situace a nikdo z nás dopředu neví, co mu život nebo služba přinese. Můžete se ale
spolehnout, že i Vám mohu v nouzi podat pomocnou ruku.
Ing. Marta Fuksová MPA
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Zavádíme časové jízdné
Od 1. července mají lidé využívající Integrovanou
dopravu Zlínského kraje možnost pořídit si pro cestování
po kraji předplatnou jízdenku. V nabídce je zatím předplatné na 30 nebo na 7 dní. Později se počítá s rozšířením
nabídky.
„Zavedení předplatných jízdenek předcházely intenzivní přípravy, které spočívaly v rozdělení kraje na 98
zón. Cestující si tak nově mohou pořizovat předplatné
jízdenky na zóny, kterými se pravidelně pohybují cestou
třeba do práce nebo do školy. Na území zakoupených
zón se pak mohou neomezeně pohybovat jak vlakem,
tak autobusem. Pořídit je možné i přenosnou jízdenku,
kterou může využívat více cestujících,“ říká náměstek
hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

Každá zóna má stanovenou cenu – výsledná cena
předplatné jízdenky je pak součtem zakoupených zón.
V zóně Holešov cestující zaplatí 280 korun za třicet dní
nebo 93 korun za sedmidenní jízdenku, v případě přenosné jízdenky pak 336 korun za 30 dní nebo 112 korun
za 7 dní. Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní
jízdné většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12
dnech, sedmidenní jízdné pak pátý den.
Předplatné jízdenky jsou vázané na krajskou kartu
Zetka nebo kartu Moravskoslezského kraje ODISka, na
níž je mají cestující nahrané. Cestující, kteří o předplatném jízdném uvažují, by si tak kartu měli včas pořídit.
I po zavedení předplatného jízdného zůstává možnost cestovat v krajské dopravě na jednotlivé jízdenky.

„Bohužel musíme reagovat na současnou ekonomickou
situaci, proto od 1. července nastavujeme ceny následovně: nástupní sazba se zvyšuje na 11 korun, za ujetý
kilometr cestující nově zaplatí 1 korunu a 35 haléřů,“
uvedl dále Radek Doležel.
Jízdné se bude zaokrouhlovat dolů na celé koruny
a k platbě bude jako doposud možné využít hotovost,
platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či
ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi
spoji, kdy cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním
spoji. Veškeré informace k předplatnému jízdnému na
linkách IDZK najdou cestující na webu www.idzk.cz,
v informačních kancelářích dopravců a na vlakových nádražích v regionu.

Atletické jaro v Holešově
Měsíce květen a červen jsou tradičně hlavním a nejdůležitějším obdobím atletické sezony, a ne jinak tomu
bylo i v letošním roce. Díky každodenní poctivé práci více
než 20 vyškolených trenérů, rozhodčích a dalších členů
klubu, se v posledních týdnech podařilo Atletice Holešov
získat řadu úspěchů.
V dosavadním průběhu sezony na holešovském atletickém stadionu proběhlo již 15 závodů, z toho 4 školní
atletické soutěže.
Při Festivalu holešovského sportu, který se uskutečnil v neděli 8. 5., a jehož byl atletickým klub hlavním pořadatelem, se představili 3 veleúspěšní závodníci – dva
juniorští Mistři světa z loňského roku – František Doubek
(desetiboj) a Jan Doležálek (hod kladivem), pozvání při-

jala rovněž 5. nejlepší žena z letošního halového Mistrovství světa v pětiboji – Dorota Skřivanová.
Republikové finále Štafetového poháru se konalo ve
čtvrtek 26. 5. Soutěže se mimo jiné zúčastnila dvojnásobná Mistryně Evropy do 22 let z loňského roku, Lada
Vondrová. Tato sportovkyně s bohatými zkušenostmi se
závody doslova po celém světě byla organizací a atmosférou poháru vysloveně nadšená!
Získat pro závody v Holešově hvězdy tohoto formátu je velmi náročné, protože tito sportovci své závodní
starty plánují velmi dlouho dopředu. O to cennější je
jejich upřímné pozitivní hodnocení klubové práce. Pro
nás organizátory a trenéry je toto nejlepším oceněním.

Bezpečně do moto náklonu
V minulém čísle jsme Vás informovali o úspěšné
moto BESIP akci „RESTART 2022“ v Holešově. Jednou
z atrakcí, která zaujala mnoho návštěvníků, byla speciální motorka s postranními kolečky, pro bezpečné náklony
do zatáček.
Motorka je speciální v tom, že postranní kolečka
jsou vpředu a v případě pádu během zatáčení se motorka o tato kolečka opře. Jedná se o zařízení naší vlastní
výroby. Konstrukce je promyšlená, dostatečně naddimenzovaná a pomáhá vytvářet správné a bezpečné
motorkářské návyky.
Překvapil nás zájem ze strany motorkářů, kteří si
chtěli opět takto vybavenou motorku vyzkoušet, včetně
instruktáže a většího prostoru. Proto jsme v neděli 26. 6.
2022 uspořádali další akci „Bezpečně do moto náklonu“
na ploše v areálu TON Holešov.
Ve velmi horkém dni se téměř dvě desítky odvážlivců rozhodly posunout své dovednosti v zatáčení
a náklonu při jízdě na motorce. I ti, kteří na začátku
o sobě pochybovali, zvládli tuto fyzicky náročnou disciplínu, a i přes únavu odcházeli s radostí a nadšením.
Pro organizátory je obrovským zadostiučiněním to,
že se akce účastnili zájemci z celé Moravy, např. z Břec-

26 | holešovsko

lavi, Brna, Šumperka a každý z nich potvrdil, že v jejích
okolí podobná příležitost není, pouze v Holešově.
Poděkování patří Autoškole Dohnal za zapůjčení
motorky a výcvikové plochy. Dále také děkujeme in-

struktorům ze spolku Czech Bikers Otrokovice a týmu
organizátorů z Kubovy enduro školy.
Mgr. Jakub Nevřala,
pořadatel – instruktor autoškoly

www.holesov.cz

INZERCE

červenec 2022 | 27

POZVÁNKY / INZERCE

Ve společnosti Kuraray v Holešově vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují 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 například do oken mrakodrapů, kde zajistí
ochranu osob i při zemětřesení.
Co bude náplní Vaší práce





příprava exportních dokumentů pro přepravu
objednávání různých druhů přeprav
zpracování výrobních objednávek pro Cutting Table (specifické výrobní zařízení)
vyřizování exportních dokumentů u Hospodářské komory

Co od Vás požadujeme







práci na PC jako běžnou rutinu
praxe v oblasti logistiky výhodou
znalost AJ jazyka podmínkou
řidičský průkaz skupiny B
komunikujeme s celým světem - organizační a komunikační schopnosti
pracujeme v sehraném týmu - týmovost, samostatnost a flexibilita

Co Vám nabídneme





práci na 2 – 3 dny v týdnu, prozatím na dobu 6 - 8 měsíců s možností navazujícího trvalého PP
možnost domluvit se na DPP nebo DPČ (vhodné např. pro studenty/tky)
zaškolení na nové místo je samozřejmostí
přátelský pracovní kolektiv

Nástup
09/2022
Platové podmínky
na základě osobního jednání, hodinová mzda
Lokalita
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 516, 769 01 Holešov, Všetuly
Kontaktní informace
Personální oddělení – Jitka Žalůdková, tel.: 725 946 097, email: jitka.zaludkova@kuraray.com

PŘ

do našeho týmu LOGISTIKY v Holešově
(forma DPP/DPČ)

EJ SE K N
ID
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*** HLEDÁME POSILU ***

UČÍME DĚTI
MILOVAT SPORT

HÁZENÁ JE KOLEKTIVNÍ SPORT, KTERÝ DÁ VAŠIM DĚTEM VŠESTRANNOST,
RYCHLOST I SÍLU

rozšiřujeme náš tým o nové hráče / hráčky!
účastníme se pravidelných soustředění, turnajů a mezinárodních zápasů
tak neseď doma, poznej nové kamarády a zažij spoustu legrace :)
obecné info

zavolejte nebo napište
napište a dle věku dítěte vám sdělíme v jakém družstvu
a kdy přijít na ukázkový trénink
trénujeme na venkovních hřištích a v tělocvičnách 1.ZŠ a 3.ZŠ
Mini žáci (SMÍŠENÁ)

MLADŠÍ ŽAČKY / ŽÁCI

ročník narození
2012 - 2015

ročník narození
2010 - 2011

starší žáci

ročník narození
2008 - 2009

ZPRAVODAJSTVÍ
www.hazenaholesov.cz
info@hazenaholesov.cz
hazenaholesov

KULTURA · SPORT
PETR GAHURA
+420 724 405 626
MARTIN GAHURA +420 608 371 506

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU

hana.helsnerova@holesov.cz, tel.: 774 359 921

www.holesovtv.cz

