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Holešov vydal přelomovou publikaci

Zvolili jsme si nové zastupitelstvo města
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Oslavili jsme Den české státnosti

Foto: Hana Helsnerová

Holešov - Čtvrtek 27. září – tento jinak všední den 
se v Holešově nesl ve svátečním duchu. Z jednoho pros-
tého důvodu. V tento den jsme trošku předčasně slavili 
Den české státnosti. K pietnímu aktu se sešli občané  
i zastupitelé města, zástupci Sokolů, hasičů, výsadko-
vých veteránů i skautů v nově zrekonstruovaném Ma-
sarykově parku. Zde našla své trvalé bydliště také socha 
T. G. Masaryka, která musela ustoupit stavbě kruhového 
objezdu u gymnázia. Toto místo je díky vydařené opravě 
důstojným prostorem pro odpočinek, relaxaci, pořádání 
pietních aktů i dalších setkávání. V Masarykově parku 
teď také občané najdou nový vodní prvek v podobě čtyř 
tryskajících fontánek.

Součástí oslav bylo také slavnostní představení nové 
reprezentativní publikace „Holešov – město ve spirálách 
času“. V tento den si mohli zájemci knihu zakoupit za zvý-
hodněnou cenu. I v současnosti je však cena vzhledem  
k rozsahu a obsahu knihy velmi přívětivá, v prodeji je za 
700 korun. Publikaci bylo tentýž den požehnáno v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie při Svatováclavské mši svaté. 

Oprava Masarykova parku si vyžádala také několik 
zásahů do stromového porostu, vznikl tedy další prostor 
pro výsadbu stromů nových. Také proto byla symbolic-
ky vysazena takzvaná Masarykova lípa, která na místě  
poroste v upomínce na tento sváteční den. Další výsadba 
stromů bude pokračovat příští měsíc.

Sváteční den pak vrcholil Svatováclavským koncer-
tem v podání Holešovského komorního orchestru. Krás-
ným prostředím kostela Svaté Anny se nesly zvučné tóny 
skladeb světoznámých autorů. Mimo jiné nechyběl ani 
Svatováclavský chorál. 

Na koncertě bylo vybíráno dobrovolné vstupné, 
které bude použito stejně jako v loňském roce na pro-
jekt Ježíškova vnoučata, kdy se holešovským seniorům 
dostane nejenom dárků, ale také lidského kontaktu 
a vlídného slova v období adventu. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo 3800 Kč.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Po náročných stavbách si město potřebuje oddechnout,
na chvíli… 

Vážení a milí Holešováci, 
prožili jsme „horký“ volební víkend a nyní postup-

ně směřujeme k  finále roku 2018. Ani jsme se nenadáli  
a za měsíc propukne adventní období. Ale ještě před tím 
proběhne připomínka 100 let od vzniku samostatného 
Československa, sejde se ustavující zasedání nového Za-
stupitelstva města Holešova a také přivítáme na „bílém“ 
koni sv. Martina. Užívejme si však plnými doušky krásné 
barevné podzimní dny i pomaloučku usínající přírodu. 

Je třeba poděkovat všem kandidátům z  různých 
politických stran, kteří mají odvahu nést svou kůži na trh 
a zajímají se o veřejné dění, všem, kteří zajistili důstojný 
průběh voleb, ale i těm, kteří se zasloužili o realizaci vel-
kých staveb, jež nyní finišují nebo už slouží veřejnosti. Kro-
mě zmíněných voleb a dokončování velkých investičních 
celků se toho v našem městě stále mnoho děje a můžeme 
se těšit na řadu pozitivních věcí, jež obohatí náš život. 

A jedna aktuální myšlenka spisovatele Ralpha Smar-
ta: „První, kdo se omlouvá, je vždy nejodvážnější. První 
odpouštějící je nejsilnější. První, kdo zapomene, je nej-
šťastnější.“  

INVESTIČNÍ AKCE 
Informace o otevření opraveného autobusového 

nádraží uvádíme v  Holešovku na jiném místě. Ale dá 
se jednoznačně říci, že stavba i její příprava nebyla jed-
noduchá, měla řadu neočekávaných problémů, na které 
se muselo operativně reagovat např. i změnou projek-
tu, realizací neočekávaných staveb (kanalizace) nebo 
uložením a posílením důležitých nosných konstrukcí. 
Nyní ještě v okolí „terminálu“ probíhají poslední drobné 
dokončovací práce a zkušební provoz – který je samo-
zřejmě zcela plnohodnotný – prověří případné nedo-
statky. Snad bude nádraží sloužit všem, kteří využívají 
autobusovou i vlakovou dopravu, k  plné spokojenosti  
a také bude na dlouhé roky důstojnou branou do na-
šeho města.

Kruhová křižovatka u gymnázia je druhou 
velmi viditelnou investiční akcí, která se také nevy-
hnula problémům. V  tomto případě se ale nejednalo  
o technické komplikace, ale o zcela administrativní, a to 
ve vztahu majitele jednoho pozemku ke správcům sítí. 
Často si stěžujeme na byrokracii a nepružnost státních 
organizací, ale je vidět, že to někdy podobně probíhá  
i u velkých či nadnárodních firem či korporací. Ale stav-
ba se v plné míře nyní rozeběhla a doufejme, že do zim-
ních dnů budou práce dokončeny.

Navíc se městu podařilo dohodnout se s  Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje na opravě komunikace mezi 
kruhovou křižovatkou a autobusovým nádraží a také 
opravě části Palackého ulice směrem k marketu Penny. 
Tato oprava – odfrézování starých povrchů a násled-
né asfaltování - by měly proběhnout v  první polovině 
listopadu i s dokončovacími pracemi na kruhové křižo-
vatce. Snad povětrností podmínky vše umožní k  naší 
spokojenosti. 

Rekonstrukce významné části ulice Palackého opět 
v době realizace zkomplikuje dopravu v uvedené části, 
ale tímto snad už budou veškeré problémy pro letošek 
ukončeny a také tato část města bude sloužit ku pro-
spěchu veřejnosti a především bude provoz v této části 
mnohem bezpečnější.

Ředitelství silnic Zl. kraje a jeho vedení je třeba 
jednoznačně velmi poděkovat, protože během tří let 
pomohlo městu realizovat velké dopravní akce, jež vý-
znamnou měrou Holešov a Všetuly pozvedly a přispívají 
k uklidnění dopravy.

Třetí významnou investicí je výstavba nového at-
letického areálu na stadionu Míru. Kdo má rád sport 
a především jeho královnu, musí být tímto dílem nad-
šen. Předpokládané dokončení stavby je na přelomu 
října a listopadu. Následně bude areál předán spor-
tovcům. Zatím ale jen pro atletické disciplíny, protože 
trávník hřiště nelze nyní a asi také na jaře pro fotbal 
nebo sporty, jež vyžadují velkou plochu, využívat. 
Předpokládáme, že by od podzimu příštího roku mohlo 
být i hřiště plnohodnotně k dispozici sportovcům. Areál 
bude samozřejmě přístupný i veřejnosti a město nyní 
musí ustanovit správce, stanovit provozní řád a zajistit 
ostrahu areálu, protože se jedná o velmi hodnotné až 
reprezentativní dílo. 

V  příštím roce bude třeba dokončit opravu šaten 
a přilehlé budovy a samozřejmě zajistit pro atlety dů-
ležité náčiní, bez kterého není možno některé sporty 
realizovat. 

Park v  Masarykově ulici je již také dokončen  
i s  rekonstrukcí okolních chodníků, vybudováním 
nového vodního prvku a opravou komunikací v  této 
lokalitě. Důležité a podstatné bylo přemístění sochy  
T. G. Masaryka do těchto míst. Ta byla v rámci oslavy Dne 
české státnosti symbolicky odhalena i s  představením 
nové souhrnné knihy o „Holešov – Město ve spirálách 
času“. Plně se rozběhla také oprava masných krámů, 
je zajištěna jejich statika a krámky budou zastřešeny  
a opraveny. Podobně jako na stadionu Míru, i v  mas-
ných krámech budou dokončovací práce pokračovat 
příští rok a postupně se přesunou do opravy náměstí  
sv. Anny, které rekonstrukci nutně potřebuje. Předpo-
kládá se také otevření nových WC tak, aby byly připra-
veny a v provozu pro návštěvníky náměstí i akce, které 
budou probíhat v době adventu. 

Podobně jako u masných krámů vrcholí nyní oprava 
a obnova mostu do zámku. Jedná se o velmi nároč-
nou stavbu, ale předpokládáme, že by termíny měly být 
dodrženy a na přelomu října a listopadu by byl zámek 
alespoň omezeně otevřen opět z přední strany. Přístup 
přes zahradu je sice neproblematický, ale při předpo-
kládaném zhoršování počasí je průchod přes mlatové 
plochy nepříjemný a navíc návštěvníci zámku nanášejí 
do chodeb na obuvi písek a nečistoty. 

A ještě „pár drobností“: jistě ocení všichni návštěv-
níci všetulské pálenice, ale především obyvatelé této 
uličky, že i zde byly povrchy opraveny. Probíhá stálá 
obnova veřejného osvětlení, oprava domu čp. 55 na 
náměstí a Technické služby pomalu zahajují přípravné 
práce na obnově vánoční výzdoby. S  adventní dobou 
také souvisí otevření stánků na náměstí. Ty budou letos 
v provozu postupně od 1. listopadu do posledních dnů 
roku. Adventní čas obohatí i vánoční strom, trhy a další 
program.

SRDEČNÁ POZVÁNÍ
V závěru roku nás čeká řada zajímavých a význam-

ných událostí. Tradiční připomínka výročí a dne vzniku 
samostatného československého státu je připravena na 
neděli 28. října i s položení věnců a kytic k památníku 
T. G. Masaryka v  parku v  Masarykově ulici. Dovolím si 
také pozvat na koncert, pořádaný městem a sdružením 
Musica Holešov k tomuto státnímu svátku ve stejný den 
ve velkém sále zámku. Vystoupí tradičně Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín s několika významnými hosty. 

Předpokládaný termín ustavujícího jednání nového 
Zastupitelstva města je 31. října. Ale v době psaní těchto 
řádků zatím není termín jednoznačně ustanoven z důvodů 
zákonných lhůt vztahujících se k výsledkům voleb. 

O následujícím víkendu proběhnou myslivecké 
slavnosti Hubertský den i s  průvodem kolem náměstí. 
A o týden později si připomeneme nejen svátek sv. Mar-
tina a po požehnání ochutnáme společně na náměstí 
nová mladá vína, ale 11. listopadu v 11 hodin roku 1918 
skončila definitivně první světová válka. Takže další 
stoleté výročí. Tento den je ctěn jako Den válečných 
veteránů. 

Již jsem zmínil, že před nedávnem vyšla nová sou-
hrnná publikace „Holešov – Město ve spirálách času“. 
Tuto velmi hodnotnou publikaci si mohou zájemci kou-
pit v městské knihovně, informačním centru i na měst-
ském úřadě a jistě bude vítaným dárkem pod vánoční 
stromek.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, vážení spoluobčané, abych vám poděko-

val za účast při volbách a dovolte mně poděkovat všem 
členům Zastupitelstva města, kteří nás v posledním čtyř-
letém období zastupovali na různých pozicích, reprezen-
tovali naše město, řešili řadu problémů a pracovali pro 
zkvalitňování života v našem městě. Nejedná se o jedno-
duché působení a je to skutečně služba. Mnoho se toho 
za poslední čtyři roky povedlo, ale mnoho je před námi. 
Stále je co zkvalitňovat a stále je třeba pracovat na mezi-
lidských vztazích i celkovém klima našeho města.

Děkuji vám za trpělivost, pochopení i podporu při 
realizaci investičních akcí. 

Krásné podzimní dny vám všem a mnoho štěstí  
do dalšího období.

Rudolf Seifert
starosta  
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ZPRÁVY 

Komunální volby 2018
Holešov - Také v Holešově známe výsledky komunálních voleb 2018. K urnám si cestu našla téměř polovina voličů, odevzdáno bylo celkem 4 435 obálek, což je 46,32 %

Pořadí
Strana Platné hlasy

Mandáty
Název celkem v %

1 Koalice pro Holešov 30 303 33,08 8

2 ANO 2011 17 764 19,39 5

3 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 13 201 14,41 3

4
Komunistická strana Čech 
a Moravy

8 736 9,54 2

5 Občanská demokratická strana 7 620 8,32 2

6
Česká strana sociálně 
demokratická

7 413 8,09 2

7 NEZÁVISLÍ 6 555 7,16 1

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLEŠOVA 
(seřazeno dle počtu získaných hlasů)

Pořadí Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů

1 Rudolf Seifert Koalice pro Holešov 2 035

2 Jakub Šneidr Koalice pro Holešov 1 617

3 Jana Slovenčíková Koalice pro Holešov 1 606

4 Petr Šidlík Koalice pro Holešov 1 467

5 Jana Šťastná Koalice pro Holešov 1 431

6 Jiří Mikulenka Koalice pro Holešov 1 351

7 Roman Hyánek Koalice pro Holešov 1 341

8 Gabriela Holčáková Koalice pro Holešov 1 245

9 Martin Koplík ANO 2011 990

10 Radek Doležel ANO 2011 923

11 Jakub Hřib ANO 2011 884

12 Vladan Daněk ANO 2011 880

13 Jan Koláček ANO 2011 851

14 Pavel Karhan KDU-ČSL 753

15 Zbyněk Miklík KDU-ČSL 701

16 Oldřich Rektořík KDU-ČSL 687

17 Ludmila Hřeben Štaudnerová KSČM 576

18 Jaroslav Chmelař ČSSD 564

19 Svatava Ságnerová NEZÁVISLÍ 532

20 Zdeněk Hlobil KSČM 522

21 Milan Roubalík ODS 510

22 Helena Jandová ČSSD 466

23 Luděk Hradil ODS 460

VOLEBNÍ ÚČAST

Pořadí Volební místnost Hlasy Procenta Voličů Obálek Okrsek

1 Středisko volného času 9 274 52,23 831 432 9

2 Dobrotice 3 871 51,79 363 188 11

3 Základní umělecká škola 11 576 51,53 1 081 557 3

4 Dům s pečovatelskou službou 10 896 51,13 1 060 542 6

5 Městský úřad v Tovární ulici 6 666 51,06 611 312 5

6 Količín 3 049 50,49 307 155 13

7 3. Základní škola Holešov 8 913 49,31 864 426 8

8 Tučapy 3 241 47,70 348 166 10

9 Žopy 3 914 45,67 427 195 12

10 Mateřské centrum Srdíčko 8 964 45,62 936 427 7

11 2. Základní škola Holešov 5 837 43,73 670 293 4

12 Centrum pro seniory 8 069 40,55 984 399 1

13 1. Základní škola Holešov 7 322 31,24 1 098 343 2

 Holešov celkem 91 592 46,32 9 580 4 435  
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ZPRÁVY 

Komunální volby 2018 - podrobně okrsky
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 - CENTRUM PRO SENIORY

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 3 618 44,84

2 ANO 2011 1 492 18,49

3 KDU-ČSL 1 014 12,57

4 KSČM 623 7,72

5 NEZÁVISLÍ 507 6,28

6 ODS 461 5,71

7 ČSSD 354 4,39
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 
- 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLEŠOV 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 2 499 34,13

2 ANO 2011 1 422 19,42

3 KSČM 804 10,98

4 NEZÁVISLÍ 775 10,58

5 KDU-ČSL 771 10,53

6 ODS 532 7,27

7 ČSSD 519 7,09
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 
- ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HOLEŠOV 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 3 621 31,28

2 ANO 2011 2 117 18,29

3 KDU-ČSL 1 473 12,72

4 NEZÁVISLÍ 1 315 11,36

5 ČSSD 1 064 9,19

6 KSČM 1 033 8,92

7 ODS 953 8,23

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 
- 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLEŠOV 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 2 080 35,63

2 ANO 2011 1 062 18,19

3 KDU-ČSL 766 13,12

4 ČSSD 641 10,98

5 ODS 584 10,01

6 KSČM 434 7,44

7 NEZÁVISLÍ 270 4,63
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD V TOVÁRNÍ ULICI 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 ANO 2011 1 708 25,62

2 Koalice pro Holešov 1 682 25,23

3 KSČM 954 14,31

4 ODS 633 9,50

5 KDU-ČSL 615 9,23

6 NEZÁVISLÍ 589 8,84

7 ČSSD 485 7,28
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6 - DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU (Novosady  1597)

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 4 028 36,97

2 KDU-ČSL 1 786 16,39

3 ANO 2011 1 623 14,90

4 ODS 1 110 10,19

5 ČSSD 926 8,50

6 KSČM 884 8,11

7 NEZÁVISLÍ 539 4,95
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7 
- MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Koalice pro Holešov 3 311 36,94

2 ANO 2011 1 507 16,81

3 KDU-ČSL 1 298 14,48

4 KSČM 883 9,85

5 ČSSD 777 8,67

6 ODS 616 6,87

7 NEZÁVISLÍ 572 6,38
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8 
- 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLEŠOV 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Koalice pro Holešov 2 836 31,82

2 ANO 2011 1 810 20,31

3 KDU-ČSL 1 021 11,46

4 ČSSD 954 10,70

5 KSČM 916 10,28

6 NEZÁVISLÍ 709 7,95

7 ODS 667 7,48
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 9 
- STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta
1 Koalice pro Holešov 3 498 37,72

2 KDU-ČSL 2 131 22,98

3 ANO 2011 1 357 14,63

4 KSČM 762 8,22

5 ODS 606 6,53

6 ČSSD 498 5,37

7 NEZÁVISLÍ 422 4,55

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10 - TUČAPY 

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 KDU-ČSL 951 29,34

2 ANO 2011 780 24,07

3 Koalice pro Holešov 702 21,66

4 NEZÁVISLÍ 306 9,44

5 ODS 218 6,73

6 ČSSD 146 4,50

7 KSČM 138 4,26
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 11 - DOBROTICE

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 ANO 2011 1 383 35,73

2 Koalice pro Holešov 698 18,03

3 ODS 495 12,79

4 KDU-ČSL 462 11,93

5 KSČM 368 9,51

6 ČSSD 267 6,90

7 NEZÁVISLÍ 198 5,11

   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 12 - ŽOPY  

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 960 24,53

2 ANO 2011 824 21,05

3 KDU-ČSL 621 15,87

4 ODS 565 14,44

5 KSČM 474 12,11

6 ČSSD 241 6,16

7 NEZÁVISLÍ 229 5,85
   
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 13 - KOLIČÍN

Pořadí Název strany Hlasy Procenta

1 Koalice pro Holešov 770 25,25

2 ANO 2011 679 22,27

3 ČSSD 541 17,74

4 KSČM 463 15,19

5 KDU-ČSL 292 9,58

6 ODS 180 5,90

7 NEZÁVISLÍ 124 4,07



6 | holešovsko www.holesov.cz

Mezník v historii města Holešova
Holešov - Mezník v historii města Holešova se 

uskutečnil – relativně nenápadně - v úterý 2. října 2018  
v nádherných prostorách zámecké Sala terreny. Město 
Holešov zde představilo svým občanům novou reprezen-
tativní knihu „Holešov – město ve spirálách času“. Jedná 
se o zcela přelomovou publikaci – poprvé byla podrobně 
a odborně zpracována kompletní historie města Holešo-
va a popis jeho přírodních poměrů. Doposud existovaly 
jen dvě obecně pojaté topografie bývalého holešovského 
okresu – Peckovo Okresní hejtmanství holešovské z roku 
1892 a Kvasničkův Holešovský okres, vydaný v rámci 
Vlastivědy moravské v roce 1929. Ty se ale Holešovem 
zabývaly jen zčásti. Po desetiletích snah vydat opravdu 
podrobnou a reprezentativní publikaci o Holešově se 
podařilo obnovenému Vlastivědnému kroužku Holešov, 
zejména jeho předsedovi, Ing. J. Dúbravčíkovi, přesvědčit 
vedení všech holešovských politických stran, aby zahrnu-
ly vydání této knihy do svých volebních programů v roce 
2014. Zastupitelstvo města potom schválilo velkorysou 

částku na vydání publikace a po řadě jednání uzavřelo 
město dohodu s Moravskou vlastivědnou společností  
o přípravě a vydání této knihy. Redaktorem vydání se 
stal známý historik Dr. Z. Fišer a mimo jiné na základě 
doporučení města vybral 26 autorů – špičkových odbor-
níků a vědců z univerzit, muzeí a archívů, kteří zpracovali 
opravdu nejen podrobnou, ale především komplexní  
a v mnoha směrech objevnou historii města. Jejich tvůrčím 
 partnerem byla městem zřízená komise, složená z míst-
ních historiků a vlastivědných pracovníků, která podrob-
ně vyhodnocovala návrh každého příspěvku, dostávala se 
někdy i do ostré diskuse s redakcí knihy a zejména apliko-
vala do publikace vynikající znalost místních podmínek, 
vztahů a reálií, takže se její členové přímo podíleli na 
vytvoření některých článků a zejména dodávali autorům 
řadu fotografií, dokumentů a dalších podkladů. V čele 
komise stál starosta města Mgr. R. Seifert a její tajemník 
Mgr. P. Chvátal, jejími členy byli Bc. I. Železná, Mgr. O. 
Machálek, M. Olšina, Mgr. V. Novotný a Ing. K. Bartošek.

Oprava autobusového nádraží dokončena

Na setkání v Sala terreně byli přizváni autoři pub-
likace. Dostavili se ti z nejlepších – Mgr. A. Fojtík, PhDr. 
P. Hlaváček, Mgr. D. Hodeček, PhDr. D. Janiš, Mgr. O. Ma-
chálek, Mgr. V. Maňas, Ph.D., PhDr. Z. Pokluda, Mgr. M. 
Popelka, Mgr. J. Štětina a RNDr. D. Trávníček. Po vystou-
pení starosty města R. Seiferta a předsedy Vlastivěd-
ného kroužku J. Dúbravčíka jednotliví autoři v krátkosti 
seznámili účastníky se svými příspěvky, se zajímavost-
mi a s objevy, na které při zpracování svých prací přišli. 
Autoři často hovořili o mimořádném významu Holešova 
pro dějiny Moravy a celého našeho státu. Po vystoupe-
ních autorů potom následovala autogramiáda, spojená 
s dotazy a diskusí holešovských občanů – zájemců o naši 
vlastivědu a historii. Celé setkání mělo přímo úžasnou 
atmosféru a důstojně zahájilo dobu, kdy město Holešov 
bude disponovat skvělou publikací o své historii. Je to 
dílo, které jako zcela zásadní pramen vydrží mnoho desí-
tek let a kdoví, zda bude někdy překonáno!

Karel Bartošek 

ZPRÁVY 

Holešov - Po půl roční rekonstrukci vznikl v Holešo-
vě nový dopravní terminál, který nabízí moderní vzhled, 
lepší funkčnost a propojení autobusového a vlakového 
nádraží. Snížil se počet nástupišť, která jsou nově zastře-
šena, vznikla nová parkovací místa pro osobní vozidla  
a stání pro cyklisty. Dle projektu došlo ke kompletní 
úpravě dopravního prostoru v podobě reorganizace par-
kovacích stání, pěších tras a úpravě veřejného prostoru. 

Při průběhu prací se objevily také drobné kompli-
kace, které se ale podařilo vyřešit. Zemní práce zkompli-
kovaly problémy s kanalizací a se starým vedením tep-
lovodu. Investice přesáhla i s vynucenými vícenáklady 
36 milionů korun a z toho se předpokládá, že dotace by 
mohla dosáhnout až 90 procent. Ovšem ze základního 
rozpočtu.

V minulém týdnu proběhla za účasti zástupců 
všech zainteresovaných stran kontrolní prohlídka stav-

Oznámení

Vážení rodiče, milí klienti,
chci vás informovat, že zhruba od začátku měsíce 
listopadu 2018 dojde k ukončení provozu pev-
né linky v mé ordinaci, na kterou jste byli zvyklí 
(573396111)  a nahradí ji nové mobilní číslo. Toto 
číslo je aktivní již nyní a můžete ho začít plně vyu-
žívat, stejně jako dosud fungující pevnou linku až 
do jejího zrušení.
Nové mobilní číslo mé ordinace:
725 943 583
 
MUDr. Tomáš Šindler, praktický lékař pro děti 
a dorost
Novosady 1580
Holešov 76901

by a předání dopravního terminálu ke zkušebnímu, ale 
plnohodnotnému provozu. Během zkušebního provozu 
budou doladěny poslední detaily a nedostatky, které 
byly investorem připomínkovány. 

Prosíme o trpělivost při zaváděcím režimu. Předem 
děkujeme za obezřetnost.

Hana Helsnerová
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ZPRÁVY 

Gymnázium už září novotou
Holešov – Na historickém objektu z počátku minu-

lého století – budově Gymnázia L. Jaroše – byly téměř 
dokončeny opravy. Pod lešením se ukrýval nový kabát, 
který je světlé barvy, aby korespondoval s dominantou 
města, zámkem. Rozsáhlá rekonstrukce probíhala od mě-
síce května a za tu dobu se stihla výměna oken, zateplení 
stropní konstrukce a část podkroví posledního nadzem-
ního podlaží, upraven byl také topný systém. Proběhla 
také kompletní oprava střešní konstrukce včetně oken. 
Na opravě se finančně podílelo jak gymnázium, tak  
i Zlínský kraj. Celková cena se vyšplhala na cca 46 milionů 
korun. Úplně samostatně bude řešena věžička, která se 
jevila jako neporušena, avšak po bližším prozkoumání 
bylo zjištěno, že se opravě taktéž nevyhne. Proto, i když 
lešení kolem celé budovy už zmizelo, u věžičky ještě chvíli 
zůstane. Nový školní rok na gymnáziu začal dle předpo-
kladů v termínu, veškeré vnitřní úpravy včetně nového 
vedení kabeláže se během prázdnin stihly. Studenti navíc 
teď mohou využívat novou čtenářskou učebnu, která pro 
ně vznikla v opravované části podkroví.

Hana Helsnerová 

Historie budovy Gymnázia
Slavnostní otevření ústavu (v té době zemské vyšší 

reálky) proběhlo 17. 9. 1899, tehdy ještě v provizor-
ním umístění ve 2. patře staré radnice, tj. domu čp. 11  
(s průchodem na náměstí sv. Anny). V následujících letech 
přibývaly počty studentů i profesorů a dosavadní prostory 
již nepostačovaly. Proto bylo rozhodnuto postavit novou 
budovu, pro kterou bylo hledáno vhodné místo. Bylo 
rozhodnuto zakoupit pozemek v blízkosti nádraží na Pa-
lackého třídě od cukrovaru ve Všetulích. Do konkurzu na 
stavbu přišlo 36 návrhů, přičemž vítězným se stal plán 
architekta Antonína Turka, jednoho z nejlepších architektů 
té doby. S výstavbou krásné budovy v pseudorenesančním 
slohu se začalo na jaře roku 1901. Provedení stavby bylo 
zadáno firmě R. Konečný a J. Nedělník z Prostějova. Práce 
započaly v dubnu a do zimy 1901 byly ukončeny. Stejně 
rychlým tempem pokračovaly i vnitřní řemeslné práce.  
V červenci roku 1902 byla stavba školy hotova a schopna 
užívání. K slavnostnímu vysvěcení a předání nové školní 
budovy došlo 18. září téhož roku. Škola byla řešena neoby-
čejně moderně. Pro 200 žáků byly ve dvoupatrové budově 
k dispozici kromě 7 tříd s oddělenými šatnami, odborné 
učebny chemie a fyziky, 2 kreslírny, kabinety pro sbírky 
přírodovědných předmětů, knihovny, sborovna, ředitelna 
i byt pro ředitele a školníka. Celý komplex doplňovala roz-
sáhlá tělocvična. Náklady na stavbu budovy, která i dnes 
tvoří jednu z nejvýznamnějších dominant města, překro-
čily plánovaný rozpočet 200.000K. Stavba školy stála totiž 
314.757K, na samotnou stavbu padlo 280.000K.

Budova se poté poprvé výrazněji modernizovala od 
roku 1961. Toho roku byla opravena fasáda a vyměněna 
stará okna. Práce na fasádě se protáhly až do roku 1967 
(pro nedostatek finančních prostředků). Byl dobudován 
vodovod do těch tříd, které jím doposud nebyly vyba-
veny, a byla opravena střešní krytina, věž byla osazena 
novými hodinami. Bylo také rekonstruováno vedení 
elektrické energie v celé budově.

Modernizace školy se ujal člen komise SRPŠ Augus-
tin Stibora. Zjistil, že neexistují detailní technické plány 
budovy, a proto bezplatně se synem budovu zaměřil  
a zakreslil. Díky A. Stiborovi byl zajištěn také podnik, 
který by velmi náročnou rekonstrukci budovy provedl. 
Tím se stal Krajský ústav pro projektování měst a vesnic  
v Gottwaldově. Absolvent gymnázia arch. Vl. Pastr-
nek navrhl podobu a položení dlažby, Ing. Bartoš  
a Ing. Novák zhotovili plány na elektroinstalaci, Ing. Ma-
tějčka plány na rozvody topení.

Finance získali na školském odboru KNV v Brně prof. 
Zdeněk Stojan, ředitel školy, a členové SRPŠ za pomoci 
krajského školního inspektora O. Doležela, bývalého 
profesora gymnázia. Teprve poté, když vedení školy, 
zástupci žáků a studentů slíbili, že pomocné práce na re-
konstrukci školy budou provedeny brigádní formou (bez 
nároku na odměnu), byly finanční prostředky získány. 
Brigádnické hodiny v počtu 8800 hodin byly rozděleny 
mezi profesory, žáky i rodiče. Pomocné práce a zásobo-
vání bylo svěřeno komunálním službám z Bílavska, vel-
mi zdatným pracovníkem během rekonstrukce byl nový 
školník Z. Mlčák. Celkový náklad na přípravné a dělnické 
práce činil 167 000 Kč, na elektrikářské práce i s doda-
ným materiálem, který provedl podnik Pozemní stavby 
Gottwaldov, byl 483 200 Kčs.

Pracovat se začalo až v polovině června 1968,  
s novým elektrickým rozvodem byl proveden také nový 
rozvod rozhlasu, poplachového zařízení, televizní okruh 
a renovace toalet a umýváren. Z důvodů nedostatku fi-
nancí byly rozvody ústředního topení, výměníková sta-
nice z výtopny TON a další práce o rok odsunuty (náklad 
na ně byl téměř 1.000.000 Kčs).

Od roku 1992 proběhla opět výraznější investiční  
a rekonstrukční činnost. Iniciátorem a hnací silou této re-
konstrukce se stal nový ředitel PaedDr. Z. Janalík. V rámci 
této rekonstrukce byly postupně po 53 letech vyměně-
ny vodovodní rozvody a přebudovány WC, vyměněna 
střešní krytina nad celou budovou i tělocvičnou, byla 
obnovena a zprovozněna kanalizace. V roce 1994 byla 
dokončena nová kotelna. 

V roce 1997 byla dokončena rekonstrukce fasády, 
byla kompletně vyměněna dlažba v celém objektu, 
vznikla současná studovna s knihovnou (bývalá sborov-
na), ze skladiště CO a kuchyňky se stala současná sborov-
na. V přízemí byl upraven prostor pro bufet. 

V průběhu prázdnin 1997/1998 – 1998/1999 bylo 
odizolováno zdivo ústavu, opraveny ploty kolem budo-
vy, vyměněna podlahová krytina ve třídách, obložení 
tříd a rekonstruováno schodiště. Škola byla celá nově 
vymalována, byly natřeny radiátory, okna a dveře.

Z hlediska investičních akcí na gymnáziu bylo patr-
ně nejdůležitějším počinem v této době položení základ-
ního kamene nové tělocvičny a výdejny stravy (jídelny). 
Stalo se tak v roce 1998. Nová tělocvična a jídelna byla 
zprovozněna ve školním roce 1999/2000 spolu s bočním 
schodištěm a proběhly také úpravy povrchů okolo školy. 
Náklady na stavbu činily 31 mil. Kč. V roce 2000/2001 
byly vybudovány v půdních prostorách dvě nové učebny 
(chemie a biologie) Tak se po téměř sedmi letech v pod-
statě dokončila celá rekonstrukce školy a její přestavba 
(včetně dostavby haly a výdejny stravy a venkovního 
hřiště). Náklady na tuto akci činily v průběhu zmíněných 
sedmi let téměř 70 milionů Kč. 

Od 1. 6. 2018 do konce září 2018 proběhla posled-
ní rozsáhlá rekonstrukce školy, která souvisí s progra-
mem úspory energie. Jednalo se o kompletní výměnu 
oken (opět to jsou okna dřevěná), výměnu střechy se 
zateplením a odizolováním půdních prostor a montáž 
termoventilů na radiátory topení v celé budově. S tím 
souvisela i vnitřní výmalba prostor gymnázia; očištění, 
úprava a nátěr fasády budovy. Do června 2019 bude 
v rámci výše zmíněné investiční akce probíhat oprava 
a rekonstrukce věžičky na gymnáziu. Průběžně se bě-
hem rekonstrukce do září 2018 zrealizoval také další 
investiční záměr – vybudování a rekonstrukce vnitřní 
strukturované kabeláže, což je základ pro zapojení do 
Projektu kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje. Ná-
klady činily cca 750 tis. Kč.

Mgr. Václav Novotný
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svých šestnácti dílů několik památek různého období  
a rozmanitého charakteru. Ať už půjde o památky tech-
nické, přírodní, architektonické nebo církevní, všechny 
budou pro diváky zároveň neotřelými tipy, kam roz-
hodně stojí za to vydat se na výlet. Kromě Holešova se 
v našem regionu štáb vydal například do rymického 
skanzenu nebo do Pravčic.

Hana Helsnerová

Knihovnička Holešovska se rozrostla o další publikaci
Holešov – Knihovnička Holešovska se rozrůstá o další 

kousek. Vychází více než stostránková publikace s názvem 
Malé i velké holešovské osmičky. Slavnostně byla uvedena 
a pokřtěna v rámci vernisáže stejnojmenné výstavy v úterý 
25. 9. Od té doby je také v prodeji za cenu 80 Kč.

Jde o 35. svazek Knihovničky Holešovska, zpracova-
né kolektivem autorů, kterou vydalo Město Holešov ve 
spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov.

V první části, zpracované členy Vlastivědného 
kroužku Holešov, se věnuje v deseti krátkých kapitolách 
pro náš národ osudovým letopočtům, končícím osmič-
kou, a to z hlediska historie města Holešova. Jsou zde 
tedy popsány a řadou dobových fotografií, dokumentů 

V připravovaném dokumentárním cyklu ČT nebudou chybět 
ani holešovské židovské památky

Holešov - Kamery České televize se opět vrátily do 
Holešova. Tentokrát ale nejde o zpravodajství, ale o nový 
dokumentární cyklus moderovaný Mirkem Vladykou Krás-
né živé památky. Svou roli v něm sehraje židovský hřbitov 
i Šachova synagoga, které se do hledáčku kamer dostaly 
právě v měsíci září. Na výsledek práce filmařů si ale počká-
me, termín vysílání je stanoven na září příštího roku.

Cestopisný cyklus, ve kterém se prolínají příběhy 
památek a jejich obdivovatelů, představí v každém ze 

a ilustrací přiblíženy události v Holešově nejen v pře-
lomových letech 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968, ale  
i v letech z hlediska „velké“ historie méně význam-
ným, pro Holešov však důležitým - 1868-1878, 1888-
1898, 1928 a 1958. V druhé části potom větší práce od  
Mgr. Václava Novotného popisuje „osmičkové“ roky na 
Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, které je po celou 
dobu své více než stoleté existence hlavním centrem 
vzdělanosti našeho města a je zakončena milou povíd-
kou studentky gymnázia, Petry Podolové, která se vcítila 
do atmosféry roku 1968 a s touto prací obsadila druhé 
místo v Literární soutěži pro studenty středních škol 
Zlínského kraje Osudové osmičky na konci letopočtu.

Holešov slaví 100 let republiky: Otevřel výstavu Malé i velké  
holešovské osmičky o událostech, které ovlivnily historii města  

Holešov – Město Holešov slaví 100 let republiky  
a na toto významné téma našlo svůj specifický úhel po-
hledu. Prostřednictvím výstavy představuje významné 
osmičkové letopočty naší moderní státnosti a události  
s nimi spojené tak, jak je prožívali obyvatelé Holešova. Ná-
vštěvníky provede od revolučního roku 1848 až po okupaci 
v roce 1968. Současně ukazuje i taková osmičková výročí, 
která jsou důležitá pouze pro město a jeho obyvatele.

Výstava s názvem Malé i velké holešovské osmičky 
vznikla ve spolupráci města Holešov, Městského kulturní-
ho střediska Holešov, Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov 
a Vlastivědného kroužku Holešov a veřejnost si ji může 

prohlédnout do 30. prosince na chodbách prvního patra 
zámku. Od 1. do 31. října je zámek otevřený vždy od úterý 
do neděle 9 – 16 h, od 1. listopadu do konce roku 2018 od 
úterý do pátku 9 – 16 h. 

Výstava na dvanácti panelech například vysvětluje do-
pad složité politické situace v Evropě v roce 1938, kdy Hole-
šov z bezpečnostních důvodů požádal armádu o přidělení 
vojska, a to i za cenu zadlužení. Město postavilo kasárna 
(dnešní policejní školu), do kterých přišla první posádka – 
hraničářský prapor 10 z Trebišova. Popisován je také průběh 
červnových událostí roku 1928, kdy Holešov navštívil prezi-
dent Tomáš Garrigue Masaryk a obyvatelé mu hned v září 

postavili sochu, nebo zestátnění zámku v revolučním roce 
1948. Dva panely jsou věnovány přímo historii gymnázia.

 Výstava se v obecné rovině snaží divákovi nabídnout 
co nejvíce obrazových i písemných svědectví, zejména  
u těch nejstarších událostí to však z pochopitelných důvo-
dů není zcela možné. Autorský tým proto shromáždil ma-
ximum z toho, co bylo k dispozici. Zřízení národní gardy  
v Holešově v období revoluce 1848 například dokumen-
tuje zveřejněním kopie jmenného seznamu členů, z nichž 
mnohá příjmení lze najít i na současných seznamech oby-
vatel města.  

Dana Podhajská

ZPRÁVY 
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Krásný úspěch v soutěži Žena regionu, 
druhá příčka patří Jarmile Vaclachové

Holešov - Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, které do-
sahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném 
životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení 
a rozvoji svého regionu a ještě při tom zvládají péči o rodinu. Nejedná se přitom jen  
o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smyslu-
plných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. 

Ve Zlínském kraji dru-
hou příčku obsadila ředitelka 
střediska volného času TYMY 
v Holešově ve Všetulích Jar-
mila Vaclachová, které tímto 
velmi gratulujeme k zaslou-
ženému uznání a přejeme 
spoustu dalších úspěchů.

Hana Helsnerová

Zámek Holešov otevřel 12. října výstavu Děti slaví sto 
let republiky. Projekt vznikl ve spolupráci Městského kul-
turního střediska Holešov se třemi základními školami, 
Gymnáziem L. Jaroše a ZUŠ Holešov. Výstava u příležitosti 
výročí státu představuje historii a současnost města i stá-
tu pohledem dětí, které pod vedením pedagogů celý rok 
kreslily a malovaly, jak toto téma vnímají. Na zámku se 
sešlo tři sta obrázků, zapojovali se jednotlivci i celé třídní 
kolektivy. Děti se zaměřily na architekturu, sport, kultu-
ru, dějiny města v kontextu státních událostí. Zachytily 
například moment bombardování Holešova za druhé 
světové války nebo prvorepublikové korzování obyvatel 

Holešovské děti slaví sto let republiky, mají vlastní výstavu 
v arkádách holešovského zámku

na náměstí.  Velmi povedená je také kolekce geografic-
kých map Holešova a okolí kreslená tužkou a tuží, detaily 
domů a oken holešovských historických budov nebo ko-
lekce kreseb prezidentů republiky. Za pozornost stojí také 
obrázky odrážející například start bike maratonu Drásal 
nebo bruslení na zámeckém kluzišti.  Detaily, které jejich 
očím neunikly, jsou půvabné a jedinečné.

Zámecká galerie Holešov děkuje všem dětem  
a pedagogům za chuť a nadšení, se kterým se do pro-
jektu vrhli. Výsledek si veřejnost může volně prohlédnout  
v arkádách až do 1. června 2019.  

Za MKS Holešov Dana Podhajská

Gratulujeme holešovským ochotníkům k Ceně 
za nejlepší představení, kterou získali na III. ročníku 
Soutěžní divadelní přehlídky Holešov 2018. Konala se  
12. - 14. října v kině Svět a svá představení u nás odehrálo 
šest amatérských souborů včetně jednoho dětského. Pře-
hlídku zahájila v pátek večer Její pastorkyňa a v sobotu 
a neděli následovaly komedie Divadla Meteora Vsetín, 
Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla, diva-
delního souboru FOOR Hustopeče, Divadelního spolku 
Kroměříž a dětské skupiny Mimoni MěKS Kojetín. Porotu 
tvořil bývalý člen Vinohradského divadla Praha Karel Polišenský, režisér Konrád Popel  
z Divadla Plyšového Medvídka Prostějov, Pavel Gejguš z Národního divadla moravsko-
slezského Ostrava a Iva Mikulová z brněnské katedry divadelních studií. Kromě ocenění 
Její pastorkyně udělila porota Ceny za nejlepší herecké výkony Petru Štivovi z Divadla 
Meteora Vsetín a Romaně Blažkové a Kateřině Nakládalové z Divadelního spolku Kromě-
říž. Cena za nejlepší režii putovala také do Kroměříže Janě Štěpánové a Cenu poroty si za-
sloužil kolektiv divadelního souboru FOOR Hustopeče. Velké gratulace všem soutěžícím, 
porotě i divákům, kteří se přišli podívat. 

Za MKS Holešov 
Dana Podhajská

Její pastorkyňa získala Cenu za nejlepší představení
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Černé skládky bioodpadu jsou problém

Dodávky tepla
Vážení odběratelé energie v našem regionu: stejně 

jako v celé ČR, se čas od času vyskytnou nabídky po-
domních prodejců hrnců, pojištění, či případně firem  
a společností, které nabízí velmi výhodné nákupy plynu, 
elektřiny a stejně tak i výstavby a provozování energe-
tických zdrojů (plynových kotelen). Tyto společnosti 
oslovují předsedy a zástupce společenství vlastníků jed-
notek s velmi výhodnou nabídkou na výstavbu nových 
plynových kotelen v bytových domech včetně panelo-
vých sídlišť s tím, že se tyto domy odpojí od současné-
ho dodavatele energií a následně budou mít vytápění  
a dodávku teplé vody „téměř“ zadarmo. Byť se může 
zdát tato nabídka zpočátku velmi výhodná, opak bývá 
pravdou!!! V těchto věcech je tedy nutno postupovat 
velmi obezřetně a nabídku řádně zvážit. Jedním z prv-
ních kroků při těchto nabídkách, je obrátit se na svého 
správce nemovitosti, současného dodavatele energie  
a případně nezávislého odborníka! 

V případě jakýchkoliv dotazů, se můžete obrátit na 
obchodní společnost Města Holešov, Tepelné hospodář-
ství Holešov spol. s r.o.: www.thholesov.cz

Důležitá informace pro opatrovníky osob 
omezených ve svéprávnosti

Na základě ustanovení § 3033 Nového občanského 
zákoníku osoby, které byly zbaveny způsobilosti k práv-
ním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto záko-
na (tj. dne 1. 1. 2014) nebo jejichž způsobilost k právním 
úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uply-
nutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona  
(tj. dnem 1. 1. 2019), ledaže soud rozhodne jinak. 

Vzhledem k tomuto ustanovení v současné době 
opatrovnická oddělení soudů vedou řízení o přehodno-
cení svéprávností u osob, které měly stanoveného opa-
trovníka. Pokud již řízení o přehodnocení svéprávnosti 
proběhlo, a byl vydán nový rozsudek ve věci svéprávnosti 
opatrovance, je třeba jej doložit například na instituce, 
kde se nesvéprávnému vyplácí pojistná nebo nepojistná 
sociální dávka (např. na Úřad práce ČR, kde se vyplácí 

příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, dávky pomo-
ci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory a jiné 
dávky). V případech, kdy instituce nebude mít ke dni  
1. 1. 2019 k dispozici nové rozhodnutí soudu o omezení 
svéprávnosti oprávněných osob (které měly do té doby 
stanoveného opatrovníka), měla by tyto osoby ze zákona 
považovat ode dne 1. 1. 2019 za svéprávné, a v důsledku 
toho by se tyto dříve nesvéprávné osoby měly stát pří-
jemci svých dávek namísto dosavadních opatrovníků,  
a měl by jim být změněn způsob výplaty daných dávek.

Je tedy nezbytné, aby opatrovník v případě, že říze-
ní o přehodnocení svéprávnosti jeho opatrovance u sou-
du již proběhlo, tuto skutečnost (nový rozsudek soudu) 
na příslušnou instituci doložil. 

Zapsala: Mgr. Gabriela Šilháková, 
Úřad práce ČR, KrP Zlín

Sezónní údržba zahrad a zahrádek, která je na svém 
vrcholu s nástupem jarních a podzimních období s sebou 
nese jeden problém, a sice ukládání bioodpadu na cizí 
pozemky. V tomto případě, konkrétně na břehy vodního 
toku Rusava, který je ve správcovství státního podniku 
Povodí Moravy. Jedná se především o posečenou trávu, 
vyřezané klestí a větve stromů nebo vysypané padané 
ovoce. Upozorňujeme, že kromě vzniku nevzhledných 
hromad, v nichž dochází ke špatnému kompostovací-
mu procesu a pomalému rozkladu, svým nezákonným 
jednáním občané způsobují znečištění cizího majetku. 
Tímto bychom chtěli apelovat na občany, aby neukláda-
li bioodpad ani jiný odpad jednak na břehy jakéhokoliv 
vodního toku, ale ani na jiná veřejná prostranství či na 
jiné veřejně přístupné pozemky. Dle vodního zákona je 
zakázáno ukládat do vodních toků předměty, kterými 

by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví 
nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na 
místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. Obecně 
závazná vyhláška města Holešova č. 1/2018 o nakládání  
s odpadem, která stanovuje systém shromažďování, sbě-
ru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, umožňuje 
tříděný odpad uložit do kontejnerů na biologické odpady 
rostlinného původu nebo lze tento bioodpad, stejně jako 
ostatní odpad, uložit v Odpadovém centru Technických 
služeb Holešov, Květná 1555, 769 01 Holešov (provozní 
doba - letní období (duben - říjen): Po - Pá 8.00 - 10.30; 
11.00 - 17.00; Sobota 8.00 - 10.30; 11.00 - 17.00). 

Žádáme proto občany, aby k likvidaci bioodpadu 
přistupovali zodpovědně z hlediska osobní, občanské  
i společenské odpovědnosti.

Ing. Lucie Kaňová, oddělení životního prostředí

Dne 24. 9. 2018 se v rámci projektu „Podpora so-
ciální práce v ORP Holešov“ (reg. č. projektu: CZ.03.2.6
3/0.0/0.0/16_128/0006151) uskutečnil na Městském 
úřadě v Holešově workshop na téma „Sociální práce 
na obci v praxi“. Mgr. Michaela Vaško (vedoucí odboru 
SVZ) představila svou prezentací „Sociální práce na obci 
v praxi“ výkon sociální práce na MěÚ Holešov, dále byli 
posluchači seznámeni s cílem a smyslem projektu „So-
ciální práce v ORP Holešov“, byly zde vysvětleny klíčové 
aktivity projektu, typové pozice sociálních pracovníků, 
výstupy projektu, a další. Pozvánku na workshop přijali 
zástupci Města Valašské Meziříčí - Bc. Dagmar Knápková 
a Bc. Šárka Blažková, kteří jsou také zapojeni do stej-
ného projektu. Pracovnice hovořily o možnostech, jak 
se sociální práce na obci díky projektu posunula a jaké 
možnosti jim projekt v tomto směru poskytl.

Dalším pozvaným byl zástupce Města Vizovice -  
Ing. Vladimír Nedbal, který představil výkon sociální 
práce, a rovněž byla zmíněna témata, jako je financování 
agendy sociální práce, kumulace úvazků v rámci agendy, 
poskytování a rozvoj sociálních služeb a např. náročnost 
samotného výkonu sociální práce a činností sociálních 
pracovníků v praxi. Poslední pozvané město bylo Město 
Kroměříž - Mgr. Dagmar Frydrychová, která prezentovala 
o sociální práci v ORP Kroměříž. Nejprve byly uvedeny zá-
kladní statistické údaje za ORP, dále byla představena po-

měrně rozsáhlá síť sociálních služeb, které jsou v dané lo-
kalitě poskytovány. Z prezentací výkonu sociální práce na 
4 ORP v rámci Zlínského kraje vzešlo několik témat, která 
byla dále diskutována a podpořena také metodickým or-
gánem  –  Mgr.  Simonou Čubákovou z Krajského úřadu 
Zlínského kraje.Všem zúčastněným děkujeme za přínos  
k tématům a problematice sociální práce na obcích.

Mgr. Pavlína Janalíková
Projektová manažerka projektu „Podpora sociální 

práce v ORP Holešov“
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Holešov – Procházíme kolem nich bez povšim-
nutí. My, naši sousedé ani přátelé možná vůbec ne-
tušíme, že existují. Jsou součástí našich životů, ale 
neklademe jim zasloužený důraz. Jsou to stromy. 
Stromy, které symbolizují svobodu, výročí nebo jiné 
historické milníky. Stromy se uctívaly odjakživa – duby 
jako mužská síla, lípy pak jako jejich protějšky, něžné 
a ochranitelské. Ale nejenom tyto dva druhy byly ob-
řadně vysazovány. Na Moravě si lidé obzvlášť potrpěli 
na stromy ovocné.

Holešov minulý měsíc hostil putovní výstavu Stro-
my republiky Zlínského kraje. A právě k této výstavě se 
vázala přednáška Ing. Lenky Křesadlové Ph. D. v Měst-
ské knihovně s názvem Příběhy stromů - stromy repub-
liky Zlínského kraje 1918 - 2018. Přednáška přinesla 
prostřednictvím příběhů stromů pohled na sváteční  
i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech, 
především však v období první republiky. Byly předsta-
veny významné stromy Zlínského kraje, které by měly 

SŇATKY
Silvie Morongová – Hulín
Michal Málek – Kroměříž

Jana Hejníková – Holešov
Michal Petr – Holešov

Vendula Weinlichová – Kostelec u Holešova
Roman Zmeškal – Kostelec u Holešova

Lucie Šošolíková – Pravčice
Karel Tobolík- Pravčice

Lucia Plevová – Trenčín
Josef Mrázek – Přílepy

Petra Matušková – Hulín
Petr Machálek – Hoštice

Zuzana Jurušková – Fryšták
Petr Hrnčiřík – Fryšták

Iveta Kamarádová – Holešov
Roman Zálešák – Holešov

Lucie Valčíková – Sazovice
Milan Kučera – Hostišová

Simona Rýparová – Kurovice
Jan Hruboň – Kurovice

Jana Huvarová – Němčice
Aleš Nejedlý – Němčice

Radka Klesnilová – Holešov, č. Količín
Martin Podola – Holešov

připomínat události nebo osobnosti, na které by se ne-
mělo zapomenout.

I Holešov má několik významných stromů, mezi 
které patří například Masarykův jasan v Americkém par-
ku. Strom byl vysazen Okrašlovacím spolkem v Holešově 
ve Wilsonových sadech dne 13. 4. 1919 u příležitosti 
„stromkové slavnosti“. /Toho dne byla vysázena na ná-
městí před radnicí také první Lípa svobody./ Jasan nebyl 
vybrán náhodně, pro své vlastnosti a energii se o něm 
říká, že je posvátný, a je zván stromem učenců a spisova-
telů. U příležitosti stého výročí od založení samostatné 
československé republiky je Masarykův jasan navržen  
k vyhlášení za Památný strom.

Neměli bychom zapomínat na to, co pro nás stromy 
znamenají, co nám dávají, a co pro nás symbolizují. Ne-
zapomínejme na své kořeny.

Hana Helsnerová

Co nám prozrazují příběhy stromů

V měsíci říjnu oslaví zlatou svatbu paní Iva 
a pan Rudolf Hlavicovi. Hodně zdraví přeje 
rodina.

Ing. Lenka Křesadlová Ph. D.

Nekrolog
Pospíšilová Alena, den úmrtí 24. září 2018.

Při pohřebním obřadu použil kněz větu: „poslední 
rozloučení má být velkým poděkováním“.

Děkujeme Vám, paní Aleno, za bezpočet hodin 
strávených po boku svého manžela při vykonávání velmi 
záslužné a potřebné práce turistického značkaře.

Děkujeme Vám, paní Aleno, za příklad, který jste 
dala nám mladším svou skromností, vlídností a vstříc-
ností.

Děkujeme Vám, paní Aleno, za příklad, který jste 
dala nám mladším svou pracovitostí, postojem k pří-
kladnému manželství a statečností, kterou jste projevila 
v těžkých a krušných chvílích Vaší nemoci. 

Děkujeme Vám, paní Aleno, ctili jsme Vás v době Va-
šeho života a uchováme si ve svých srdcích vzpomínku 
na Vás.

Motto na smutečním oznámení: „Byla skromná ve 
svém životě, trpělivá ve svých bolestech, velká ve své 
dobrotě a lásce“ plně vystihuje, jak vzácný člověk nás 
opustil. 

Za Klub českých turistů: František Hostaša

Sabina Stojaspalová – Lechotice
Jan Pavela – Dvorce

Marcela Hromádková – Brusné
Dušan Polášek – Brusné

Jana Gábová – Kroměříž
Václav Gross – Holešov

Marie Procházková – Jankovice
Aleš Cahlík- Holešov

Iva Turečková – Holešov
Milan Macek – Přílepy

ÚMRTÍ    
Ludmila Filáková – Holešov, č. Žopy
Ladislav Pešák – Holešov
Elena Zalabáková – Holešov
Zdeněk Běhula – Holešov, č. Žopy
Stanislav Kovář – Holešov
Libuše Rypková – Holešov
Milada Horáková – Holešov
Irena Kopřivová – Holešov
Irena Kotrčová – Holešov
Vojtěch Bartošek – Holešov
Václav Kalabiška – Holešov, č. Količín
Žofie Košinová – Holešov
Tereza Solařová – Holešov
Jaroslav Pasáček – Holešov, č. Žopy
Josef Šikula – Holešov
Alena Pospíšilová – Holešov
Emilie Silvarová – Holešov
Zdeněk Klíč – Holešov
Jiří Tomeček – Holešov

OZNÁMENÍ
MUDr. Hana Krybusová oznamuje, že od  
1. 11. 2018  otevírá ordinaci praktického lé-
kaře na adrese Palackého 972  v Holešově.
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Masarykův jasan v Americkém parku
Holešov - Městský úřad Holešov, odbor výstav-

by, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí vyhlásil při příležitosti 100. výročí založení 
samostatné československé republiky památný strom 
Masarykův jasan.

Jedná se o strom monumentálního vzrůstu a vysoké 
biologické, estetické, společenské a kulturní hodnoty. 
Okrašlovací spolek v Holešově zasadil strom ve Wilsono-
vých sadech (zvaných Amerika, nyní Americký park) jako 
„strom Masarykův“ dne 13. 4. 1919 u příležitosti „strom-
kové slavnosti“. Toho dne byla vysázena na náměstí před 
radnicí první Lípa svobody. V noci z 5. na 6. června 1940 

Holešovské posluchače okouzlil Topi Lehtipuu
Holešov - Ve čtvrtek 13. září okouzlil posluchače 

podzimní koncertní řady festivalu Musica Holešov fin-
ský tenorista Topi Lehtipuu. Karel Košárek, který Topiho 
doprovázel na klavír, jej představil tak, že ho vlastně ani 
představovat nemusí. Ve všech prý Topi vzbuzuje pocit, 
že jej znají minimálně po celý svůj život. A měl pravdu, 
bylo to jasné hned s prvními tóny písní. „Topi Lehtipuu 
patří ve svém oboru k naprosté extratřídě, jeho jméno se 
pravidelně objevuje v programech špičkových operních 
produkcí festivalů v Salcburku nebo anglickém Glyn-
debourne, výčet jeho koncertních vystoupení, operních 
angažmá a spoluprací s dirigenty by v podstatě vypadal 
jako seznam těch nejzvučnějších jmen, sálů a institu-

Pohled na Wilsonovy sady (Americký park) v roce 1912 – strom ještě není zasazen

cí,“ uvedli pořadatelé. Tenorista 
návštěvníkům naservíroval jak 
písně české (u kterých se tedy 
omluvil za svůj finský dialekt), 
tak i písně finské. Na programu 
byly písně Antonína Dvořáka  
a Jeana Sibelia. Jak napovídal ná-
zev celého pořadu, témata písní 
nezabíhala daleko od lásky a snů. 
A jak slibovali pořadatelé – tento 
večer byl opravdu svátkem.

Hana Helsnerová

byla na návrh kolaborantských členů městské rady od-
straněna z podstavce socha T. G. Masaryka a několik dnů 
poté, 10. 6. 1940, byl odstraněn i podstavec pomníku  
a současně byla pokácena Lípa svobody, symbol svobod-
ného československého státu. Masarykův jasan v Americ-
kém parku roste dodnes. Strom dorostl úctyhodných roz-
měrů (obvod kmene 315 cm, výška stromu 28 m). I když 
zdravotní stav a vitalita stromu odpovídají jeho věku, 
jeho hodnota v penězích byla vyčíslena na 770.884,- Kč. 
Stále se jedná o dlouhodobě perspektivní strom, který 
připomíná významnou dobu v dějinách naší země, což 
jeho hodnotu pro naši společnost významně zvyšuje. 

Při vyhlašování památného stromu musely být 
nejprve prostudovány dostupné materiály. Zápis o jeho 
výsadbě byl poskytnut Vlastivědným kroužkem Hole-
šov, historické informace dodal Odbor školství, kultury  
a památkové péče. Následně byly vyhledány dobové fo-
tografie, které byly porovnány, a bylo potvrzeno místo 
jeho růstu. Zpracovaný návrh na vyhlášení památného 
stromu odsouhlasila Rada města. Poté bylo o vyhlášení 
památného stromu rozhodnuto ve správním řízení. Ná-
sledovala žádost adresovaná Agentuře ochrany přírody  
a krajiny ČR o zápis do Ústředního seznamu ochrany pří-
rody, kde strom získal číslo 106271. Proces byl završen 
instalací tabule se státním znakem doplněné o cedulku 
Strom svobody. Celonárodní mapování stromů vysáze-
ných u příležitosti výročí založení republiky zrealizovala 
Nadace Partnerství a zveřejnila jej na internetové strán-
ce www.stromysvobody.cz.

Ing. Pavla Pšejová

Pohled na Wilsonovy sady (Americký park) na pohlednici z roku 1925 – v místě nynějšího mohutného jasanu roste mladý 
strom velikosti odpovídající výsadbě před 6 lety

Pohled na Masarykův jasan v Americkém parku 
v dubnu 2018

Finského tenoristu doprovázel na klavír Karel Košárek
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Omladina Martinice 

„Rymické kotlék“ opět potěšil chuťové pohárky
Rymice –  Už počtvrté si mohli občané i hosté obce 

Rymice pochutnat na výborných guláších. Uskutečnila 
se tam totiž již tradiční soutěž o nejlepší guláš s názvem 
„Rymické kotlék“. Do soutěžního klání se letos zapojilo 
11 zkušených týmů, které neponechaly nic náhodě  
a s odhodláním se v jednu hodinu odpoledne pustily do 
vaření. Vůně masa se linula po širokém okolí, v kotlících 
to vřelo a bublalo a výsledky byly skvělé. Odborná po-
rota se při svých obchůzkách zaměřovala nejenom na 
chuť, ale také na celkový dojem. Nejlepší guláš tentokrát 
uvařili stálí favorité gulášového klání - Rymičtí stréci, 
druhé místo obsadil Gořala tým a třetí místo pak pat-
řilo Dragons teamu. Samostatné družstvo vytvořili také 
zástupci Mikroregionu Holešovsko, nechyběla domácí 

Strašidla, Rymická Schola nebo například Pionýři se 
stylově vyzdobeným stanem. V průběhu akce se usku-
tečnila volba „Hospodyně Rymického kotléku“, ve které 
zvítězila Karolína Smýkalová z družstva Schola. Součás-
tí programu bylo také poděkování mladým hasičům, 
kteří po celou sezonu vzorně reprezentovali svoji obec, 
vyhrávali a sbírali poháry. Starší žáci se dokonce stali 
vítězi středomoravského poháru mládeže a zlínské ligy 
mladých hasičů. Velkého poděkování se jim dostalo jak 
od starosty SDH Rymice, tak od trenérů, kteří mladým 
hasičům předali diplomy a medaile. Příjemnou součástí 
odpoledne se stala také ukázka historických kol a dobo-
vého oblečení spolku Prakr.  

Hana Helsnerová

Dne 28. 9. 2018 se Omladina Martinice zúčastnila již po sedmé setkání  Hanáků s hejtma-
nem Olomouckého kraje tentokrát v krásném prostředí  zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem. 
Po ranní mši svaté v tamějším kostele proběhl velkolepý průvod od obecního úřadu do zámec-
ké zahrady, kde proběhl celodenní program za účasti cca 600 krojovaných Hanáků. Vystoupení 
jednotlivých souborů a muzik proběhlo na dvou pódiích, kde se představila se svým programem  
i dospělá Martěnská Omladina. K celodennímu programu jistě přispělo i krásné a teplé počasí.

Vystoupení Omladiny v obchodním centru Olympie, dne 8. 9. 2018 na Lidovém dnu, 
které toto folklorní odpoledne zahájili dospělí z Omladiny Martinice. Po tomto vystoupení 
pokračoval další kulturní program, kde mimo jiné vystoupil i Jožka Černý za doprovodu 
cimbálové muziky Gracia. Během odpoledního kulturního  vyžití si účastníci  kromě náku-
pů  mohli prohlédnout v pasážích  i vystavené hanácké kroje a další připravený program 
od pořadatelů. 

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Ve dnech 22. 9. 2018 a 23. 9. 2018 v areálu Sádek 

proběhla tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin. 
Výstavy se zúčastnilo 147 návštěvníků z Dobrotic, ze 
Žop, Holešova, Prusinovic, Míškovic a Chvalčova. Pěs-
titelé představili 95 vzorků jablek, které byly zařazeny  
do soutěže O jablko roku. Nejvíce bodů – 74 získal Šimčík 
Josef s odrůdou Rubín, 2. místo s počtem 45 bodů získal 
Ing. Šoukal Ivan s odrůdou Prima a 3. místo s počtem 
29 bodů Kupka Ondřej s odrůdou Rubín. Ocenění získali 
krásné diplomy a věcné ceny. Poprvé se letos do soutěže 
zapojily děti místní mateřské školy, které také dostaly 
diplomy a sladké odměny. Podílely se také na výzdobě. 
Na výstavě bylo k vidění 11 odrůd hrušek, různé druhy 
ovoce, zeleniny, zemědělské plodiny, květiny a kaktusy. 
Raritou byla šedá obří dýně, která svým vzhledem při-
pomínala dračí vejce. Součástí dekorace byl zahradní 
nábytek, zemědělské a hospodářské potřeby z minulé-
ho století, přírodní materiály a krásné květinové vazby. 
Ke shlédnutí byly místní kroniky, albumy a zpracovaná 

historie Dobrotic ke 100. výročí republiky. Obohacením 
byla prodejní výstava papírových skládanek, přírodní 
kosmetiky a domácích marmelád. 

Poděkování patří všem, kteří se výstavy zúčastnili  
a hlavně těm, kteří výstavu připravili.      K. Macurová 
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Nabídka pronájmu 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o. nabízí 

k pronájmu prostory sloužící k podnikání: 
1. ul. Palackého č.p. 1400 - I. nadzemní pod-

laží, celková výměra 66,10 m². Součástí smluvního 
ujednání bude i povinnost nájemce platit zálohu 
na služby (vodné a stočné, odvod srážkové vody, 
teplo, úklid společných prostor, kontejner) ve výši 
1.500,00 Kč/měsíc.   

TYMY - plán akcí
ŘÍJEN
27. 10. Po stopách historie - velké zajímavé a dobrodružné 
putování Holešovem – 14.00 až 16.00, startujeme z nám.  
E. Beneše od kašny, nachodíme 6,5 km, poznáme spoustu za-
jímavých míst našeho města, akce je určena rodinám s dětmi, 
kamarádům, oddílům, ale i dospělým skupinám (je možno 
absolvovat pěšky i na kole)
29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny 
Po 29. 10. Sportovní vyžití  9.00 – 16.00 (250,- )
Út 30. 10. Výtvarné a keramické dílničky – podzimní tématika 
9.00 – 16.00 (290,-) 
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomůcky, dopolední 
a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
Úterý 30. 10. Bowlingový turnaj pro děti a mládež do 15 let 
bližší informace v kanceláři SVČ – TYMY 
Úterý 30. 10. Výlet do Ostravy – návštěva populárně naučného 
centra Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích a hornické ex-
pozice v Landek parku

LISTOPAD
2. 11. Slavnost broučků od 17.00 na náměstí E. Beneše
10. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež DĚTSKÁ 
PORTA A MELODIE 
11. 11. Svatomartinský florbalový turnaj – od 10.00 
23. - 24. 11. Noční deskohraní – od 18.00
22. 11. Výroba adventního věnce – od 17.00 do 18.30
24. 11. Uzlování a Uzlařská regata – od 10.00
25. 11. Republikové finále taneční soutěže Sedmikvítek – růz-
né taneční styly od 11.00
28. a 29. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední 
program pro děti MŠ a ZŠ
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16.30, zahrada 
TYMY a tělocvična

PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků, do 30. 
11. můžete nosit do TYMY vyprané a vyčištěné plyšáky, které 
můžou udělat radost dalším dětem

DÍVKA ROKU 2019 – děvčata ve věku 13 - 16 let, můžete se již 
nyní hlásit v kanceláři TYMY 

HOLEŠOVSKÝ TALENT 2019 – zájemci ze všech oborů zájmo-
vé činnosti – tanec, zpěv, kouzla, gymnastika atd., hlaste se  
u nás co nejdříve, 1. kolo proběhne v únoru 2019

2. ul. Masarykova č.p. 66 - I. nadzemní podlaží, cel-
ková výměra 175,70 m². 
Součástí smluvního ujednání bude i povinnost nájemce 
platit zálohu na služby (vodné a stočné, odvod srážkové 
vody) ve výši 400,00 Kč/měsíc. 

Zájemce o pronájem musí podat písemnou žádost 
a to buď poštou na adresu Tepelné hospodářství Holešov 

spol. s r.o., nám. Sv. Anny 1275, Holešov, PSČ 769 01, 
nebo na e-mail: riemerova@thholesov.cz. Případné 
dotazy lze podávat na tel. č. 573 506 240. 

Žádost musí obsahovat:
• označení zájemce včetně kontaktu a bankovního 

spojení 
• účel využití 
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Vyhlašujeme sbírku andělů, vaše kousky vystavíme na zámku

Veselá trojka zahraje 
lidové písničky 
seniorům

Světlana Nálepková v Holešově jako malířka Frida Kahlo
Herečka Světlana Nálepková se v Holešově před-

staví v roli slavné mexické malířky a aktivistky Fridy 
Kahlo, která vstoupila do širšího povědomí veřejnosti 
díky oskarovému filmu Frida. Představení Frida Kahlo – 
Kabaret se koná 8. listopadu 2018 v 19 hodin v kině Svět. 
Pod režijním vedením Jakuba Macečky dále účinkují 
Martin Sochor a Petr Pěknic. Živě doprovází Blue Angel 
Memory Band Jiřího Toufara.

Frida během života prošla mnoha těžkými zkouška-
mi, ale nikdy neztratila chuť žít. Známé jsou její milostné 
eskapády s mnoha slavnými muži i ženami své doby. 
Představení provede diváka nejen příběhem jejího ži-
vota, ale také dějinným obdobím. Zazní temperamentní 
mexická hudba i humor. Předprodej vstupenek na www.
holesov.info nebo v IC v Holešově.  

Za MKS Holešov Dana Podhajská

Holešov – Pokud máte doma ručně vyráběného 
anděla nebo mimořádný kousek, který stojí za pozor-
nost, přineste nám je na holešovské informační cent-
rum. Zámek Holešov připravuje tradiční výstavu betlé-
mů a při té příležitosti chce vystavit také ručně vyráběné 
anděly z nejrůznějších materiálů. Anděly od vás vybírá-

me až do 26. listopadu, a to od pondělí do pátku vždy od 
9 do 16 hodin oproti předávacímu protokolu. Vystavíme 
je včetně uvedení autorství. Všechny, kteří se zapojí, od-
měníme volnou vstupenkou. Výstava betlémů a andělů 
se koná od 1. do 29. prosince v sala terreně zámku. 

Za zámeckou galerii Dana Podhajská

Populární trio Veselá trojka známé z Šlágr TV vy-
stoupí 4. listopadu ve Velkém sále holešovského zámku. 
Koncert kapely, která si zakládá na vlastní tvorbě s dů-
razem na pěkný text, je věnovaný především seniorům  
a milovníkům lidových písniček. 

Městské kulturní středisko při této příležitosti na-
bízí dvě možnosti, jak si koncert užít. Senioři a příznivci 
tria si mohou zakoupit místo u stolu za 200 Kč nebo se-
zení v řadě za 180 Kč. 

(dap) 

Michal na hraní v Holešově
Michal Nesvadba se svým představením Michal na hraní potěší nejmenší diváky a jejich rodiče 25. listopadu. 

Zábavné tematické představení pro děti od 2 do 9 let začíná v 15 hodin v kině  Svět Holešov. Michal z Kouzelné školky 
baví děti i rodiče, přijďte se proto podívat na některé jeho světové vynálezy. (dap)

Zažijte netradiční prohlídku 
Šachovy synagogy 
při svíčkách

Netradiční komentovaná prohlídka Šachovy syna-
gogy při svíčkách s průvodcem Vratislavem Brázdilem se 
koná 26. října 2018 v 17 hodin. 

V hudebním doprovodu se představí žáci a učitelé 
ZUŠ F. X. Richtera Holešov. Pořádající Městské kulturní 
středisko upozorňuje veřejnost, že kapacita je omezená 
a doporučuje zakoupit si vstupenky v předprodeji v MIC 
Holešov. Vstupné pro dospělé je 90,-, pro děti 40,-.

(dap)  

Výstava Stromy republiky Zlínského kraje 
se vrátila na zámek

Výstava Stromy republiky Zlínského kraje se vrátila na 
holešovský zámek. V srpnu si ji lidé mohli prohlédnout v arká-
dách, od října je k vidění v prvním patře. Expozice představuje 
stromy, které lidé zasadili, aby budoucí generace nezapomně-
ly na významné události nebo osobnosti. Téma shrnuje na 
fotografiích ze současnosti, dobových snímcích z výsadby či 

různých fází růstu a také v doprovodných textech. Ukazuje 
sváteční i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech, 
především však v období první republiky. Na dvaceti panelech 
je představeno přes osmdesát stromů. Otevírací doba zámku 
je od 1. do 31. října vždy od  úterý do neděle 9 – 16 h, od  
1. listopadu do konce roku 2018 úterý až pátek 9 – 16 h.     (dap)
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Kulturní servis
POZVÁNKY

KONCERTY:
Koncert ke státnímu svátku ČR
28. října, v 18,00 hod., neděle, zámek Holešov, velký sál
Účinkují: soli: Michaela Fukačová – violoncello, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
Dirigentka – Nikol Kraft.
Vstupné: 100,- Kč

VÝSTAVY
Malé i velké holešovské osmičky
26. 9.  – 30. 12., chodba 1. patra zámku

Architektura Zlínského kraje ve službách první republiky
22. 9. – 28. 10., chodba 1. patra zámku

Výstava o moderní architektuře je věnována prezentaci vybraných staveb z období let 
1918–1938 na území Zlínského kraje. Vstup volný

Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov 
Výstava výtvarných prací holešovských dětí z historie i současnosti města uspořádaná 
u příležitosti sto let republiky

AKCE
Před povodní nebo bez vody?
22. října - 18.00 hod. - Městská knihovna Holešov
Srdečné pozvání všem na promítání filmu „BEFORE THE FLOOD - PŘED POVODNÍ“ od 
Leonarda DiCapria a Fischera Stevense a na následnou besedu o naší společné budouc-
nosti na Zemi.

Synagoga při svíčkách
27. října 2018 v 17 hodin, Šachova synagoga
komentovaná prohlídka Šachovy synagogy s hudebním doprovodem žáků a učitelů 
ZUŠ F. X. Richtera Holešov.  Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci předem.
Vstupné:   90,- / 40,- Kč

Stezka po stopách české historie
1. 8. - 28. 10., zámecká zahrada, vstup volný
putovní stezka o titul Znalce české historie spojená s výstavou obrázků dětí z holešov-
ských škol; zaměřená na děti a mládež, ale i širokou veřejnost
herní list k vyzvednutí v MIC Holešov.

KURZY
Taneční kurz 
Září – prosinec, zámek Holešov, velký sál
Pravidelné taneční kurzy – středa od 16,30 hod.
Kurz je určen nejen pro SŠ, OU…ale i ostatní zájemce.
Cena kurzu pro jednotlivce: 1.700,- Kč, pro kolektivy 1.450,- Kč.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
MUSICA Holešov EARL THOMAS
9. listopadu, 19,30 hod., zámek Holešov, velký sál
Akustický koncert - 19. Bluesový podzimek
Americký bluesrockový zpěvák s vokálním triem zpívá gospely.
Vstupné: 240,- dospělí / 150,- zlevněné

4. listopadu  Veselá trojka, koncert kapely známé ze Šlágr TV
8. listopadu  Frída Kahlo, hudební inscenace ze života známé malířky.
 Hlavní představitelku  ztvární  Světlana Nálepková 
25. listopadu Michal na hraní, hravá show pro děti  
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Holešov - Třetí základní škola Holešov dosáhla na 
dotace z programu IROP, díky které mohly vzniknout 
dvě zbrusu nové jazykové učebny a parková úprava před 
budovou školy. V jazykových učebnách, ve kterých se vy-
učuje jazyk anglický, německý a ruský, již žáci a pedago-
gové využívají moderní technologie včetně speciálních 
programů, dataprojektorů, dotykových tabulí a samo-
zřejmě také sluchátek. Po téměř měsíčním zkušebním 
provozu byly učebny dne 25. 9. slavnostně zkolaudová-
ny. Celkové náklady se vyšplhaly na 1 496 433,- korun,  
z nichž 95% procent hradila dotace.

Hana Helsnerová 

Děti si užily sportovní dopoledne na 2. ZŠ Holešov

Provoz nových jazykových učeben na III. ZŠ oficiálně zahájen

Holešov - Již tradicí se stalo konání sportovního 
dopoledne v 2. Základní škole Holešov OVOV (Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů), kam se sjíždějí ma-
lotřídní školy z blízkého okolí. Jedno takové dopoledne 
se uskutečnilo také 12. 9. 2018. I když byla přislíbena 
účast olympioničky Šárky Kašpárkové, která se bohužel 
na poslední chvíli omluvila, na atraktivnosti akce to  
v žádném případě neubralo. Děti se utkaly v pěti disci-
plínách – trojskok z místa, hod míčem vzad, sedy lehy, 
kliky a skoky přes švihadlo. Prokázaly svoji zdatnost i bo-
jovného ducha. Organizačně se na soutěži podíleli žáci 
devátých ročníků. Kromě domácích žáčků se zúčastnila 
škola z Martinic, Ludslavic, Rymic, Přílep a Kostelce. 

Hana Helsnerová



18 | holešovsko www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Holešovská Základní škola umění má nového ředitele i nový směr
Ve vedení základní umělecké školy funguje od le-

tošního školního roku nový ředitel Mgr. art. Petr Jurášek, 
ArtD, který má se školou velké plány. Níže se dočtete, jak 
se mu u nás líbí, a jaké jsou nejbližší vyhlídky.

Zeptám se nejdříve na Váš titul, není z české 
školy, odkud jej máte?

Titul mám ze Slovenska, doktorát jsem dělal na Aka-
demii umění v Bánské Bystrici, paralelně na Královské 
konzervatoři v Haagu.

Jaké jsou vaše současné vize z pozice ředitele 
ZUŠ, nabere škola jiný směr?

Osobně doufám, že nabere. Chceme se výrazně více 
umělecky otevřít městu a regionu, a rádi bychom fungovali 
jako pravidelný atribut městské kultury, a to prostřednictvím 
dětí a žákovských koncertů, ale i pedagogů, mezi nimiž je ně-
kolik vynikajících umělců, kteří si zaslouží svůj prostor. Umění 
musí být viděno a slyšeno, nezůstávat skryto za zdmi a dveřmi.

V záři jste jistě musel řešit administrativu  
a další úkony, nyní už se ale dostáváte k pravému 
poslání, je to tak?

Ano, v srpnu a v září jsme řešili různé smlouvy, také 
samotnou budovu, která bude potřebovat zásahy. Nyní už 
se naplno věnujeme práci pedagogické a umělecké.

Zaměření tříd zůstává stejné – výtvarné, hu-
dební, taneční?

Iniciovali jsme obor literárně-dramatický, který je 
velmi žádoucí. Cítíme, že tady chybí, protože město je 
divadelně zaměřeno, a z toho bychom chtěli vycházet.  
I samotné ochotnické soubory by si zasloužily, kdyby 

mohly být doplňovány mladými herci. Proces schvalování 
už probíhá, takže snad se v příštím školním roce dočkáme. 
Měli bychom tím pokrytou celou škálu základního umě-
leckého vzdělání a v rámci větších uměleckých forem by 
se pak některé obory, někdy všechny, mohly propojovat.

Letos se škola nese v duchu oslav 70. výročí své-
ho založení. Některé akce už proběhly, na co se ale 
můžeme těšit?

Proběhla už odborná přednáška pana Rafaji, bube-
nický koncert, čeká nás řada dalších menších koncertů, 
cyklus vyvrcholí koncertem významných absolventů. 26. 
října pak budou naši žáci vystupovat při komentované 
prohlídce synagogy. Rád bych se veřejnosti představil také 
já, jako hráč na trubku se svým recitálem, který připravuji 
na 6. listopadu, za doprovodu varhan. Na královský nástroj 
varhany se chceme rovněž zaměřit, jelikož jsme je od září 
začali na naší škole vyučovat. Dále připravujeme například 
velký projekt Moravské lidové poezie, která už bude mít 
kromě hudebního, také divadelní nádech. Bude s námi na 
něm spolupracovat paní Vlaďka Dvořáková. 

Proběhne také tradiční adventní koncert?
Ano, tentokrát netradičně v sala terenně, protože 

bychom na program koncertu rádi zařadili také klavírní 
hudbu a představili pedagogy-klavíristy. Kvůli temperatu-
ře však není snadné hrát na klavír v kostele, proto jsme se 
rozhodli jej letos přesunout. 

Zaměříte se také na barokní hudbu, která  
k Holešovu patří?

Už jsme zahájili nový koncept s názvem „Stará hudba 
na ZUŠce“, což je takový cyklus, který bude reflektovat to, 

že máme několik pedagogů zaměřených na interpretaci 
staré hudby. A konec konců, také město barokní hudbou 
žije. V tomto cyklu budou vystupovat žáci i učitelé neje-
nom z naší školy, ale také z dalších škol v rámci regionu. 
Zajímavostí bude to, že se koncerty budou konat na ne-
tradičních místech, které pro provozování hudby nejsou 
přímo určené.

Co si pod tím máme představit?
Ještě přesně nevíme, kde konkrétně, ale báječně se 

pro to hodí například industriální a technické prostory, 
vstupní haly historických budov, já osobně se velmi těším 
na první komorní (v jevištním i hledištním slova smyslu) 
koncert v zámecké hvězdárně. Jsou to místa, která nás 
lákají také díky naší zvědavosti. 

Co výtvarné projekty?
Čeká nás výstava absolventů výtvarného oddělení, 

protože stopa manželů Jakobkových  je zde velmi výraz-
ná, hlavně u absolventů, kteří se „kumštu“ věnují ve svém 
profesním životě. Prozatím jsme v zahajovací fázi, kdy 
zjišťujeme, kdo všechno by přispěl nějakým dílem. Tento 
projekt budeme směřovat na jaro příštího roku. Příští rok 
bychom chtěli realizovat výstavu historických a součas-
ných klávesových nástrojů z vlastního hudebního skladu  
a ze soukromých inventářů našich pedagogů, samozřej-
mě, že vernisáž výstavy bude formou koncertu na všechny 
tyto nástroje. Veřejnost se může těšit na takový unikát 
jako je pianola, klavír, který je kombinací mechanického 
klavíru a automatofonu.

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na ZU-
Šku jako součást kulturního dění v Holešově.

Hana Helsnerová

Holešov si připomenul 70. výročí vzniku ZUŠ
Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, námi 

staršími běžně zvaná „hudebka“ a těmi poněkud mladší-
mi „liduška“, si v letošním roce připomíná 70. výročí svého 
založení. Po jmenování nového ředitele Mgr. art. Petra 
Juráška, ArtD,  naše hudebka aktivně využila svého výročí, 
aby se prezentovala městu a jeho občanům v co největší 
míře. Spolu s řadou profilových koncertů připravila ZUŠ 
společně s Městskou knihovnou Holešov a s Vlastivědným 
kroužkem Holešov hudebně – literární vzpomínkový ve-
čer ke svému výročí. Komponovaný pořad, moderovaný 
osobně ředitelem školy, přinesl několik opravdu skvělých 
hudebních čísel žáků školy a mimořádně zajímavé, hlubo-
ce lidsky podané povídání velkého znalce holešovského 
hudebního školství, Ing. Františka Rafaji. V několika vstu-
pech, doprovázených promítáním dobových dokumentár-
ních fotografií, vzpomenul předchůdce umělecké školy 
– soukromé učitele hudby a zejména mimořádně dobrou 
hudební výuku organizovanou sestrami Svatého Kříže za 
první republiky. V roce 1948 potom vznikla hudební škola 
– Městský hudební ústav, která sídlila od roku 1949 v pří-
zemí zámku a zpočátku ji navštěvovalo 111 žáků. Prvním 
ředitelem byl skvělý pedagog a muzikant Boh. Dovrtěl.  
V roce 1961 se škola přestěhovala do současné budovy, bý-
valého městského sirotčince, mezitím se ale přejmenovala 

nejprve na Základní hudební školu a poté na Lidovou ško-
lu umění – pod tímto názvem působila až do roku 1990, 
kdy byla přejmenována na Základní uměleckou školu.  
Ing. Rafaja zmínil slavné okamžiky a počiny v historii školy 
– vznik a skvělé výsledky pěveckého sboru, symfonického 
a dechového orchestru. Kromě nejpočetněji zastoupených 
hudebních oborů se činnost hudebky rozšířila o výtvarný  
a později taneční obor. Dalším velkým okamžikem v životě 
školy byl příchod sbormistra Karla Košárka, který založil 
veleúspěšný dětský pěvecký sbor, který pod názvem Hole-
šovský dětský sbor Moravské děti dodnes patří k nejlepším 
sborům v celé republice i Evropě. Dnes Základní umělecká 
škola F.X. Richtra poskytuje vzdělání v múzických oborech 
více než sedmi stovkám žáků.

Ing. Rafaja obohatil svůj vysoce erudovaný historic-
ký exkurz o osobní vzpomínky na své návštěvy hudebky  
a přečetl několik osobních vzpomínek svého přítele, Petra 
Zachara, který žije v Kanadě a krásně zavzpomínal na svá 
školní léta v lidušce. O slovo se přihlásil i dvaaosmdesátiletý 
holešovský muzikant František Solař, který zavzpomínal na 
hudební život v Holešově. A i po oficiálním skončení krás-
ného večera si současní i bývalí učitelé a žáci holešovské 
ZUŠ (na začátek večera se dostavila dokonce bývalá ředitel-
ka Alena Dubovská) prohlíželi překrásná fotoalba ze života 
a akcí hudebky, vzpomínali na zážitky a prožité příhody  
a dobrou vůli spolu měli. Prostě další z krásných akcí  
v městské knihovně a příslib skvělé spolupráce s naší ZUŠ.

Karel Bartošek
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Holešov – Jak to umí „rozbalit“ bubeníci a další 
muzikanti ze Základní umělecké školy F. X. Richtera, 
se přesvědčili posluchači koncertu, který se uskutečnil  
20. září v zámecké zahradě. Kromě bubnů se hrálo také na 
xylofon nebo například na akordeony. Během odpoledne 
se představili Vojtěch Drábek, Ondřej Odstrčilík, Max Gar-
gulák, Oskar Conev, Lucie Šlechtová, Simona Šlechtová, 
Jan Rušikvas, Bubenický soubor Drumband pod vedením 
Roberta Bakaly, Akordeonový soubor pod vedením Ivony 
Pastyříkové a posluchač 6. ročníku Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského v Kroměříži Dominik Kopečný.

Koncert se konal při příležitosti oslav 70. výročí za-
ložení školy. Oslavy tohoto výročí budou ZUŠku provázet  
i nadále v podobě  různých koncertů a vystoupení.

Hana Helsnerová

Evropský den bez aut
Také letos se do Evropského týdne mobility zapojilo 

SVČ Tymy ve spolupráci s Městem Holešov, Střední poli-
cejní školou MV Holešov, holešovskou pobočkou Českého 
červeného kříže a společností BESIP. Na hřišti na Novosa-
dech si žáci základních škol i předškoláci z mateřských 
škol mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, přiučit se úkonům 
první pomoci, plnit dopravní úkoly nebo si zkusit, jaké to 
je, mít rozostřené vidění.

Kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (16. - 22. 
září) se v letošním roce pokusí přesvědčit (nejen) evrop-
skou veřejnost, že automobily opravdu nejsou jediným 
dopravním prostředkem.

Děkujeme společnosti Nestlé, která poskytla na akci 
odměny pro děti ve formě sladkostí.

Hana Helsnerová

Poutavá přednáška v MŠ Sluníčko
Holešov –  V měsíci září připravila Mateřská škola 

Sluníčko pro veřejnost zajímavou odbornou přednášku 
na téma Spolupráce rodiny se školkou. Přednášející Pa-
edDr. et Mgr. Věra Facová dokázala poutavě, přesvědčivě 
a zároveň přesně pojmenovat a vysvětlit situace, do 
kterých se každodenně dostáváme při výchově našich 
ratolestí. Všichni z posluchačů, kteří byli jak z řad rodičů, 
tak i učitelek mateřské školy, se dozvěděli mnoho zají-
mavého. Nešlo o žádné novinky nebo převratné objevy, 
ale dostali jsme příležitost si naše chování a přístup  
k výchově dětí dát do souvislostí a uvědomit si spoustu 
životních pravd. Děkujeme za tuto možnost a věřím, že 
nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že další podobné 
přednášky budou jen a jen vítány.

Hana Helsnerová

Koncert žáků třídy bicích nástrojů posluchače nadchl

Adaptační pobyt žáků šestých tříd 3. ZŠ Holešov
Při přechodu na druhý stupeň se ze tří tříd páťáků 

stávají tři nové třídy šesťáků. Přicházejí noví žáci z okolních 
vesnic, nový kolektiv vzniká také ve třídě s rozšířenou vý-
ukou anglického jazyka. Třídní učitelé se chtějí seznámit se 
svými žáky. Proto každoročně pořádáme pro nové kolektivy 
šestých tříd adaptační pobyty. Většinou jsou třídenní a pro-
bíhají mimo školu v některém z ubytovacích zařízení naše-
ho regionu pod vedením zkušených instruktorů. Z postřehů 
dětí se můžete dovědět, jaké byly letošní adaptační kurzy.

Na adapťáku jsem si nejvíc užil hru "puckovka". In-
struktoři byli super. (David, 6.A)

Na adaptačním kurzu jsem nejen hrál hry, také jsem 
poznal naši třídu. (Kryštof, 6.A)

Nejlepší byla asi hra se svitkama. Jídlo bylo také su-
per. (Jakub, 6.A)

Všichni v nové třídě jsme se poznali, teď už se nedělí-
me na A, B a C, ale už se považujeme za jednu dokonalou 
třídu. (R., 6.A)

Bylo to tam super, více jsme se poznali. Hráli jsme 
spoustu her a sportovali. (Veronika, 6.B)

S panem učitelem a s vedoucími byla sranda. Byly 
dobré hry. (Martin, 6.B)

V úterý jsme šli na rozhlednu na Kelčském Javorníku. 
Cesta byla trochu náročnější, ale stálo to za to.(C., 6.C)

Večer jsme se všichni sešli a povídali jsme si, jak se 
nám den líbil. (Š., 6.C)

Škoda, že to bylo jen na tři dny. (Lenka, 6.C)
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POUKAZ NA PIZZU 
pizzerie u šneka

akce 1+1 za  50 % z ceny, platí vždy na tu levnější 
a s tímto poukazem, telefon 702 863 679.

až 1500,- Kč500 - 1500 Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
s litými nápisy a vše kolem piva. 

Tel.: 734 282 081

Hledám ke koupi rodinný dům, 
spěchá, platba v hotovosti 

z prodeje bytu. Tel.: 737 730 312

Nabídka práce
Chráněná dílna v Holešově přijme inva-

lidní důchodce na HPP pro roznos letáků. 
Náplň práce: distribuce letáků 2x týdně 

ve svěřené lokalitě. Mzda 7620,- hrubého/měsíc. 
Zájemci, volejte 773 083 080.

Koupím byt, může být i v původním stavu. Tel.: 732 535 575
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Dobrotice – Vše začalo v dubnu 1948, kdy na 
ustanovující schůzi v Dobroticích byl založen Sbor dob-
rovolných hasičů Dobrotice, které mělo základnu 104 
zakládajících členů. Od té doby se členská základna sa-
mozřejmě stále vyvíjela a v současné době má 33 členů, 
z toho 7 žen. 25. srpna jsme si v Dobroticích připomenuli 
70. výročí založení sboru za účasti vedení města Hole-
šova, hasičů z okolních sborů, sponzorů a hlavně našich 
spoluobčanů. Oslavy byly zahájeny slavnostní schůzí, po 
níž následoval průvod obcí za doprovodu dechové hudby 
Mistříňanka, která nás doprovázela po celou akci, až do 
večerních hodin, kdy potěšila hudební srdce nejednoho 
z nás. Tuto příležitost jsme využili k tomu, abychom vy-
věsili svůj vlastní slavnostní prapor, který nám během 
oslav při svaté mši požehnal děkan Jerzy Walczak. Ná-
sledoval doprovodný program, který zahájili holešovské 
mažoretky Lentilky, následovalo vystoupení dětí z míst-
ní mateřské školy a samozřejmě nemohly chybět ukáz-
ky jak profesionálních hasičů, tak dobrovolných hasičů  
s historickou technikou. Zpestřením byla i ukázka výcvi-
ku služebních psů psovodů z VPŠ a SPŠ MV v Holešově. 
Celý den byl po tropických dnech ve znamení příjemné-
ho ochlazení a příjemná nálada se nesla jak mezi námi 
hasiči tak mezi všemi, kteří k nám na oslavy zavítali, za 
což všem moc děkujeme. Díky patří také městu Holešov 

70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dobrotice
za finanční podporu oslav, také sponzorům Mgr. Milanu 
Fritzovi, Jirkovi Ondrouškovi, Liborovi a Lence Kratochví-
lovým, Zdeňku Hlobilovi, který večerní program doplnil 
o nádherný ohňostroj, našemu dlouhodobému podpo-
rovateli Jiřímu Petrášovi, spoluobčanům, kteří se také 
podíleli na financování praporu při sbírce, kterou jsme 
v obci uspořádali a v neposlední řadě patří poděkování 
všem členům SDH Dobrotice za čas a energii, kterou 
věnovali dlouhodobým přípravám, které vyvrcholily  
25. srpna nezapomenutelnou hasičskou oslavou našeho 
sboru na Sádku v Dobroticích.

Za SDH Dobrotice 
Arnošt Kratochvíla - velitel 

Herec Jiří Bartoň besedoval v Centru pro seniory
Holešov - Herci a filmy z éry první republiky a pro-

tektorátu - to byl název besedy, kterou si pro holešovské 
Cetrum pro seniory připravil na čtvrtek 13. září herec  
a filmový historik Jiří Bartoň. 

Během besedy nebyla řeč jen o osobnostech typu 
Adiny Mandlové, Vlasty Buriana, Oldřicha Nového či Lídy 
Baarové, ale při vyprávění by mělo dojít i na mnohdy 
smutné osudy herců jako byli Jarmila Bechyňová, Anna 
Letenská nebo Karel Hašler. 

Téma besedy nebylo Jiřímu Bartoňovi cizí, přednáší 
jej i na Mezinárodní konzervatoři Praha a navíc je s Ro-
bertem Rohálem spoluautorem chystané knižní publi-
kace Velká kniha herců první republiky a protektorátu, 
kterou koncem letošního roku vydá pražské nakladatel-
ství Petrklíč.

 „Akce pro naše klienty děláme rádi a docela pravi-
delně,“ říká Edita Horná. „Letos jsme tu měli zabíjačko-
vé posezení, masopust, besedu na téma Den v lázních, 
mezigenerační posezení ve spolupráci si s volnočasovým 
subjektem TYMY Holešov. Ale také tu proběhlo malování 
kraslic, festival Očima generací, Aprílová zábava, stavění 
májky, beseda o Japonsku, petanque turnaj, kuželkový 
turnaj, kinokavárna...“

Vedle toho pořádá holešovské Centrum pro seniory  
v rámci skupinových činností také trénink paměti, zpívání, 
kreativní tvoření nebo trénink jemné a hrubé motoriky.

„Moc jsme si besedu s Jiřím Bartoněm, kterého na-
víc naši klienti znají z televizních seriálů, užili. Nakonec 
došlo i na autogramy a společná focení. Všem se to moc 
líbilo, všichni si pana Bartoně pochvalovali.“ Uzavřela 
Edita Horná.

Úspěšný turnaj v šipkách
Ve středu 3. října proběhl v charitním domě sv. Anež-

ky v Otrokovicích turnaj v šipkách. Svůj um, ale především 
hodiny poctivého tréninku a přípravy zde zúročili i naši 
hráči. Družstvo ve složení paní Vlasta Kvapilová, pan Jo-
sef Bozděch a pan Pavel Tatarka zde v bohaté konkurenci 
doslova vybojovalo krásné 1. místo. A tímto tedy obhájili 
vítězství z loňského roku.  V kategorii jednotlivců opět 
naši hráči obsadili přední místa. Jako třetí se umístila paní 
Kvapilová Vlasta, na druhém místě pan Bozděch Josef  
a krásné první místo patřilo panu Pavlu Tatarkovi. Všem 
hráčům děkujeme za účast a reprezentaci našeho zařízení.

Instruktorky sociální péče
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Album „Journey to Saturn“ pokřtěno
Holešov – Nadšení posluchači, kteří si ve čtvrtek 

27. 9. našli cestu do New Drive clubu, si užili neskutečný 
"Výlet do vesmíru". Hanz Sedlář, David Uher a speciál-
ní host Iris Moris představili živou show plnou rockově 
instrumentální energie! Hudební instrumentální projekt 
Drumphonic s každým dalším vystoupením dokazuje, 
že slova nejsou nezbytná, když si člověk dokáže najít ty 
správné emoce v tónech. Na pořadu večera byly před-
staveny především skladby z nového alba „Journey to 
Saturn“, ale zároveň ty nejoblíbenější kousky z prvního 
alba ''Walk on Mars''. Hlavním bodem programu ale 
byl křest nové desky nesoucí název Journey to Saturn. 
O slavnostní křest se postarali kmotři alba v podobě 
Hanzových nejlepších kamarádů - Dalibora Mráze a Jana 

Bubeník, klavírista, hudební skladatel i dirigující klaun v jedné osobě
Hanz Sedlář, mimořádný hudebník, zvládá několik 

profesí najednou. Která je mu ale nejbližší? Co zajímavého se 
v jeho kariéře událo? A jaké životní milníky má Hanz za sebou? 
To vše nám prozradil v krátkém rozhovoru.

Odkud začít? Asi Tvým novým albem. V září jsi na 
téměř domácí půdě pokřtil svou druhou desku, kterou 
jsi společně s Davidem Uherem vytvořil v rámci hudeb-
ního projektu Drumphonic. 

Je to tak, pokřtili jsme naše druhé album "Journey to 
Saturn" v Holešovském "New Drive Club" na konci září. Křest 
byl samozřejmě v rámci našeho koncertu, kde s námi jako host 
vystoupila skvělá hráčka na violoncello - Iris Moris. Jako kmo-
try jsem si vybral dva mé nejlepší kamarády Dalibora Mráze 
a Honzu Červenku, oba jsou velmi úspěšní muzikanti, Dalibor 
dokonce v celosvětovém měřítku a oba byli u zrodu samotné-
ho projektu Drumphonic. Na toto album jsme sháněli finance 
prostřednictvím cownfoundingové kampaně, naštěstí úspěšně  
a já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří nás podpo-
řili! Teď už je album hotové i pokřtěné a uvidíme, jak si povede 
v hudebním světě dál. Držím mu palce. 

Je těžké vyjádřit emoce hudbou beze slov? Myslíš, 
že posluchači ví, o čem hraješ? Nebo je to právě účel – 
aby si ve Tvé hudbě každý našel svůj osobní pocit?

Já osobně mezi tím nedělám vůbec žádné rozdíly, hudba 
je pro mě prostě hudba, a pokud obsahuje slova, či nikoliv, to 
už nehraje žádnou roli. Jde spíš o samotný typ hudby, k něče-
mu text patří, k něčemu ne. Lidé jsou trošku zvyklí z rádia, že 
jakmile hudba nemá text, trošku se zaleknou, ale když se za-
poslouchají, tak začnou vnímat trošku jinak, a text jim k tomu 
nechybí ani trošku.  Na druhou stranu se textům rozhodně ne-
bráním, zatím mi ale tak nějak nepřišly pod ruku. Spolupráce 
se zpěváky se rozhodně nebojím, až to přijde, tak to přijde.

Podobnou koncepci má také projekt, ve kterém 
jsi spojil klavír s violoncellem. Také je beze slov, jen je 
doplněn krásnými videoklipy.  Jeden takový, tentokrát 
tedy pouze klavírní, jsi vypustil do světa v první pod-
zimní den. S kým jsi na něm spolupracoval?

Na první podzimní den jsem zveřejnil skladbu "Autumn 
Lullaby". Tato podzimní ukolébavka jen pro klavír by měla na-
vodit jakousi pohodu a klid, který pro mě podzim znázorňuje  
i přes to, že je to pro mě většinou pracovně šíleně hektické ob-
dobí. Nejde ani o to, že by tato skladba měla lidi uspávat, ale 
spíš se zamyslet nad tím, co děláme, a jak to děláme, prostě 
se na chvíli zastavit a nadechnout se. Na klipu spolupracoval 
opět můj skvělý kamarád Vladislav Františ, který se postaral  
o kameru, a taky mi poskytl jeho úžasné záběry podzimu, kte-
ré jsou opravdu kouzelné. Některé z nich jsou dokonce použity  
i v našem společném filmu - Lidé a Město. Já se opět ujal režie 
a střihu, tento model spolupráce nám vyhovuje a už se moc 
těšíme na další společné videoklipy.

Pro klipy si vybíráš krásné lokality, minule to byla 
zahrada holešovského zámku, tentokrát Kroměříž…  
Co bude příště, máš už představu?

V tuto chvíli už střihám další klip, tentokrát opět s Iris 
Moris na violoncello v rámci projektu "Piano & Cello". Mys-
lím, že ještě během podzimu bude určitě hotový a tentokrát 
to bude kombinace obou těchto krásných měst, Holešova  
i Kroměříže. Na další natáčení už ale pojedeme dál. V plánu je 
třeba Kutná Hora nebo Praha. Vzhledem k tomu, že neustále 
cestuji po republice křížem krážem, objevuji nádherná místa 
a zároveň postupně plánuji natáčení. Bohužel to ale nejde tak 
rychle, jak bych si představoval. 

Do toho všeho stíháš obrážet největší česká pódia s 
Jankem Ledeckým, jak sis užil letní festivaly?

Letní festivaly miluju! Je to skvělé, protože mám strašně 
rád velká pódia a spoustu lidí před ním, kteří vám posílají ne-
skutečnou energii zpět na stage. Tam se totiž do bicích můžu 
konečně pořádně opřít. Nejvíc jsem si asi užil jeden z největších 
festivalů u nás - Colours of Ostrava. Teď už to bude zase komor-
nější, protože nás čeká vánoční turné, a tak se musím za bicíma 
zase na chvíli uklidnit. :-) 

Všichni určitě zaregistrovali velkou kauzu Kazma x 
Leoš Mareš, díky které vznikl obrovský hit „Cizí zeď“. Už 
málokdo ale ví, že na něm máš také svůj podíl. Zahrál 
sis klauna – dirigenta. Jak se ti spolupracovalo s OMS 
gangem?

Spolupráce s Kazmou a jeho OMS gangem byla neuvěři-
telná. Jsou to opravdu profíci a mají to naplánované do posled-
ního detailu, krom toho jsou to úžasní pohodáři. Je to prostě už 
velká produkce a řekl bych, že něco podobného bychom našli 
leda tak u velkých produkcí filmu s tím rozdílem, že je to pro-
stě parta kámošů. Jsem moc rád, že se to uskutečnilo a ještě 
přispělo na dobrou věc! Obdivuji lidi, kteří něco dokázali a ať 
už si o nich každý myslí, co chce, pro mě jsou to neuvěřitelní 
dříči a to pozitivní, co získali, si do poslední kapky stoprocentně 
zaslouží.  

Dostáváme se k otázce „na tělo“. Která z profesí je 
Ti nejbližší, jde to vůbec říct?

Já to všechno beru jako jednu společnou věc, a tou je 
hudba. To vlastně říká i moje motto: "Hudba je smysl mého 
života". Asi bych nedokázal jen koncertovat nebo jen skládat. 
Mě vždycky bavilo všechno kolem hudby, ať už je to hraní na 
bicí, na piano, skládání, postprodukce, či organizace natáčení 
nebo koncertů. Tak nějak tím prostě žiju. Mám to ale rozdělené 
na období, a když se snažím dělat více věcí zároveň, moc to 
nefunguje. Když se pro něco nadchnu, žiju tím nějakou dobu,  
a vždycky se soustředím jen na to jedno. Teprve až je to hotové, 
přejdu na další projekt. 

Máš za sebou období plné novinek a určitě máš  
v hlavě už spoustu dalších nápadů. Prozradíš, na co se 
můžeme těšit?

Jak už jsem zmiňoval, brzy zveřejním další videoklip pro-
jektu Piano & Cello, pak mám v plánu pár dalších a s tím spo-
jené album tohoto projektu. Možná přijde i na nějakou živou 
interpretaci, uvidíme, jak se to bude lidem líbit. Nicméně do 
vzdálenějšího budoucna chystám můj asi zatím největší pro-
jekt, na kterém bude spolupracovat více lidí. Je to ale náročněj-
ší a chce to čas. Moc se na to ale těším, a pokud to klapne, bude 
to splnění dalšího snu. O co přesně půjde, prozradím raději až 
později, nechci nic zakřiknout hned na začátku. 

Děkujeme a hodně štěstí. Hana Helsnerová

Červenky. Pokřtěné CD následně putovalo vzdušnou 
cestou do publika ke šťastlivci, jenž jej ukořistil. Koncert 
svého vnuka si nenechala ujít ani Hanzova babička, kte-

rá si i přes úctyhodný věk 87 let našla místo v první linii 
pod podiem.  

Hana Helsnerová

ROZHOVOR / KULTURA
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Posezení u kotlíkového 
guláše v CPS

Krásných zářijových dnů babího léta využili pracov-
níci Centra pro seniory k uspořádání velké společenské 
akce v přilehlém parku. Za účasti představitelů města 
Holešova a vedení CpS nám mistr kuchař p. Šťastný vařil 
přímo pod otevřeným nebem rovnou 2 druhy kotlíkového 
guláše. Téměř 90 uživatelů přišlo ochutnat tuto tradiční 
specialitu, poslechnout si písničky ve stylu country anebo 
si jen tak posedět a popovídat. K osvěžení přišel uživate-
lům vhod i kalíšek vychlazeného piva. S dobrou náladou  
a úsměvem na rtech se pak osazenstvo rozcházelo v pozd-
ních odpoledních hodinách.

Kolektiv odd. terapie

Otevřené brány se letos konaly již podesáté
Společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství 

olomouckého, farností, měst a obcí v regionu započal  
v roce 2009. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je 
součástí projektu od počátku a kostel sv. Anny se připojil 
v roce 2012. Lidé jsou velmi rádi, že naleznou kostely 
otevřené a využívají možnosti prohlídek zdarma. Za de-
set let jsme provedli téměř 30 000 zájemců. 

Kdo mezi ně patřil? Většinou se jednalo o turisty, 
pro něž je návštěva kostela samozřejmostí při jejich 
prvotním poznávání jakéhokoliv města. Jiní lidé k nám 
přijížděli cíleně, protože si chtěli prohlédnout interiér 
kostela nebo je táhly osobní důvody (byli zde pokřtěni, 
měli svatbu nebo vzpomínají, že jejich předci do tohoto 
kostela chodili). Kostel sv. Anny byl často navštěvován 
lidmi, kteří přijeli na nějakou akci do zámecké zahrady  
a při prohlídce městem narazili na nedaleký kostel, který 
je zaujal. Ocenili, že je otevřený a zdarma k prohlédnutí  
s průvodcem. Také Holešováci do tohoto filiálního koste-
la rádi zavítali, protože si chtěli připomenout okamžiky 
z dětství či dospívání a také chtěli interiér ukázat svým 
blízkým příbuzným. Bonusem pro tyto zájemce bylo 
zjištění, že se v kostele nachází i pěkná kaple sv. Kosmy  
a Damiána, o níž neměli tušení. 

Po skončení prohlídky jsou lidé informováni, které 
kostely mohou ještě zdarma s průvodcem navštívit ve 
Zlínském kraji, dostanou letáčky týkající se projektu 
Otevřené brány a prospekty o historii holešovských 
památek. Nezapomínáme ani na děti, pro které jsme  
v letošním roce měli zdarma nachystané pexeso „Kostel 
a co je v něm“ či knížečku „Jak Alenka s babičkou našly 
úkryt“. Děti byly vždy u nás vítány, prohlídka se jim 
přizpůsobila a kdo chtěl, dostal na památku razítko do 
svého deníčku, na papírek či na ruku. Velkým lákadlem 
pro malé návštěvníky byly varhany ve farním kostele či 
hraběcí pár v Černé kapli, o němž na zámku často jen 
slyšely a nyní se mohli podívat, jak hrabě František An-
tonín se svojí manželkou doopravdy vypadali ve svých 
honosných rokokových šatech. O nadšení z interiéru 
svědčí i četné děkovné zápisy v návštěvních knihách.

V letošním roce jsme si připomněli několik výročí: 
uplynulo 310 let od dokončení přestavby farního kostela, 
275 let od úmrtí hraběnky Marie Cecílie, manželky Fran-
tiška Antonína hraběte z Rottalu, která jako první spočinu-

la v hraběcí kryptě pod Černou kaplí, dále uběhlo 270 let 
od vysvěcení Černé kaple i kostela sv. Anny a v neposlední 
řadě i 235 let od zrušení trinitářského řádu na základě na-
řízení císaře Josefa II. v celé habsburské monarchii.

V příštím roce si připomeneme například 10 let od 
misií, které se konaly v naší farnosti, a na jejichž památ-
ku stojí před kostelem misijní kříž.

A jaká byla letošní návštěvnost? Možnosti prohlídek 
využilo celkem 3 978 zájemců. Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie s Černou kaplí si prohlédlo 2 166 osob (včetně 
110 cizinců), trinitářský kostel sv. Anny obdivovalo 1 774 
návštěvníků (z toho 44 cizinců) a do kaple sv. Kříže ve 
Smetanových sadech zavítalo během pěti prvních sobot 
v měsíci 38 zájemců. 

Tato pohřební kaple není oficiálně zapojena do pro-
jektu Otevřené brány, ale má bohatou historii a zajímavý 
interiér, proto ji nabízíme jako bonus k ostatním dvěma 
kostelům. V případě zájmu bylo možné zařídit prohlídku 
všech výše uvedených památek i v pracovní dny po tele-
fonické domluvě.

Již nyní se těšíme na začátek další prohlídkové sezó-
ny, která startuje 1. května 2019. 

Více informací k prohlídkám a historii církevních 
památek najdete na webu: cirkevni-pamatky-holesova.
webnode.cz. 

Mgr. Radka Procházková

Do Všetul se vrátilo odbíjení zvonu
Slavnostně bylo v neděli 7. října požehnáno nově vybudované zvonici ve Všetulích.  Akt byl o to slavnostnější, že 

pozvání přijal a žehnání se ujal samotný olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který Všetuly navštívil jako první 
arcibiskup vůbec. Zvonici, která má být věrnou kopií té, která ve Všetulích stávala až do roku 1964, vybudoval spolek 
Všetuláci sobě. Ten si už od roku 2013 kladl za cíl právě zbudování kapličky a obohacení kulturního života ve Všetulích. 
Obnovená zvonice je zasvěcena sv. Františkovi a zdobí ji mimo jiné také jeho podobizna. Kromě žehnání zvonice ne-
chyběl při oslavách ani krojovaný průvod, folklórní vystoupení nebo tradiční svatofrantišské žehnání zvířatům.

Hana Helsnerová

PŘÍSPĚVKY
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Hodnocení akce „Sportovní dopoledne“  SFK Holešov 2018
Holešov -  V pátek 21. 9. 2018 za krásného slu-

nečného počasí proběhla akce „Sportovní dopoledne“  
v areálu hřiště SFK Holešov ve Všetulích v rámci projektu 
FAČR s názvem „Měsíc  náborů“.

Sportovních disciplín se celkem zúčastnilo 116 dětí ze 
všech prvních tříd 1. Základní školy, 2. Základní školy a 3. 
Základní školy v Holešově za doprovodu svých vyučujících.

Nachystáno bylo pro děti 12 stanovišť s různými 
sportovními disciplínami. Děti mimo jiné probíhaly sla-
lomovou dráhou, střílely míčem na fotbalovou branku, 

skákaly v pytli, hrály fotbal a celkově ukazovaly svou 
sportovní ohebnost, koordinaci pohybu a všestrannou 
sportovní připravenost.

Bylo nádherné sledovat úsilí všech účastníků  
a jejich radost a hrdost po absolvování každé z nachys-
taných disciplín.

V přestávce mezi soutěžemi se mohly děti občerst-
vit vodou a ovocem a v závěru akce byly odměněny me-
dailí, sladkou odměnou, omalovánkami a náborovými 
letáčky s kontaktem na klub SFK Holešov.

Poděkování patří trenérům fotbalové školičky za 
celkovou  organizaci akce a jejich přátelům, zajišťujícím 
dozor jednotlivých disciplín . Dále pak  vedení  SFK Hole-
šov za organizační  podporu  a také vzácným hostům, jež 
si udělali čas a přišli podpořit děti v jejich sportování pří-
mo na hřiště SFK Holešov, a to jmenovitě  starostovi měs-
ta Holešova panu Mgr. Rudolfovi Seifertovi a bývalému 
fotbalovému reprezentantovi panu Zdeňku Grygerovi.

Milan Roubalík

Night trail run
Holešov -  Tým Night Trail Run děkuje všem účast-

níkům rodinného charitativního a nočního běhu v Ho-
lešově, kteří 6. října podpořili snahu pomoci nemocné 
Michalce. Díky všem se podařilo vybrat cílovou častku 
15 000 korun na nákup polohovacího lehátka. První 
říjnovou sobotu si do zámecké obory přišlo zaběhat 
přes tři sta dětí a dospělých. Necelá stovka běžela ro-
dinný charitativní běh a dalších dvě stě dvacet čtyři pak  
s čelovkami noční běh přes Želkov, zámecký park a zase 
zpět. Přidal se k nim i stříbrný olympionik  z Pchjongč-
changu biatlonista Michal Krčmář, který svou přítom-
ností akci podpořil a byl i u závěrečného předání plaket 
vítězům v jednotlivých kategorií. (dap)

Foto Michal Zicháček a Dana Podhajská      

Wing Tsun ztělesňuje způsob, jak řešit problémy nebo lépe, jak jim předejít. Je to 
životní odkaz, který vychází ze starých čínských tradic a zakládá se na taoistických my-
šlenkách. Je cestou k poznání vlastních hranic, schopností a vůle. 

Celé umění vychází ze čtyř základních principů, které prostupují všechny apliko-
vané techniky. Je to umění protnuté asijským duchem, ale zároveň obohacené moder-
ním západním proudem. Jeho pohyby jsou ladné a uvolněné, v případě ohrožení však 
ostré, přesné a nekompromisní. I takto jednoduše by se dal styl bojového umění Wing 
Tsun popsat. Je za tím ale něco více a můžete se o tom sami přesvědčit při veřejných 
trénincích, které probíhají vždy v pondělí od 18 do 19 hodin v SVČ TYMY pod vedením 
Lukáše Fuita.

Wing Tsun – více než sebeobrana, 
více než bojové umění
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Sportovní gymnastky zahájily cvičební rok

Setkání sokolů na Velké Javořině

Holešov - Cvičební rok zahájily sportovní gymnast-
ky svůj aktivní cvičební rok. Bohužel stále v náhradních 
prostorách, i když všichni doufali, že budeme už cvičit  
v nově zrekonstruované tělocvičně. Při opravách se totiž 
vyskytly problémy v kanalizačním systému, se kterými 
nikdo nepočítal. Proto se rekonstrukce protáhla a zatím 
nelze zcela jasně říct, kdy se budeme opět stěhovat zpět 
do sokolovny.

I přesto přišly gymnastky s nadšením, že se už opět 
trénuje. Některé dokonce říkaly, že jsou rády, že už skon-
čily prázdniny a mohou cvičit, ovšem školu by raději vy-
nechaly. „Celé prázdniny jsem cvičila i posilovala, abych 
moc neztvrdla a mohla se učit další cviky. Do gymnastiky 
jsem se moc těšila, ale do školy ne, to by ty prázdniny 
mohly být klidně i delší,“ řekla Viktorka Zicháčková, 
jedna z gymnastek, která jezdí trénovat až z Bystřice  
p. Host. už čtvrtý rok. Ale k tomu, že přes prázdniny 

Moravsko – slovenské pomezí se stalo v sobotu 
15. září 2018 místem již 11. setkání sokolů. Tělocvičná 
jednota Sokol Uherský Brod ve spolupráci se Sokolskou 
župou M. R. Štefánika a T. J. Sokol Trenčín připravily se-
tkání na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat, kterým je se 
svými 970 m n.v. Velká Javořina, a tvoří přírodní hranici 
mezi Českem a Slovenskem. Pozvání přijala i Župa ha-
nácká a autobus zaplnili členové Sokola Kroměříž, Tře-

cvičila, se hlásila spousta dalších děvčat. Jistě už mají 
gymnastiku zarytou pod kůží, proto cítí potřebu cvičit  
i během volna. A bylo to skutečně poznat jak při cvičení 
samotném, tak i při posilování. Dívky se okamžitě zapo-
jily, jako by tréninky skončily teprve včera. Aby byl začá-
tek trošku jiný, zpestřila ho jedna z trenérek aerobním 
cvičením, do kterého se zapojily hlavně starší gymnast-
ky. Bylo to jakési osvěžení a zatímco si zpočátku mnohé 
myslely, že to bude sranda, na konci aerobní hodiny 
zkonstatovaly, že je to stejná dřina jako gymnastika.

V každém případě jsme všichni rádi, že nám 1. ZŠ, 
Hasičský sbor Holešov nebo Gymnázium Holešov, v je-
jichž prostorách probíhá cvičení jednotlivých oddílů T. J. 
Sokol Holešov, umožnily tyto prostory využívat i nadále, 
dle našich potřeb. Za to jim patří velký dík.

Tak jdeme na to a pořádně zamakáme.
   Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov

bětice a Holešov i se svými příznivci. Slavnostní zahájení 
bylo u památníku Bratrství Čechů a Slováků státními 
hymnami a ke slavnostnímu rázu přispěla i sokolská 
stráž, kterou tvořili čtyři praporečníci ve slavnostních 
sokolských krojích z T. J. Sokol Třebětice. Po úvodním 
ceremoniálu pokračoval program u Holubyho chaty, kde 
si účastníci připomněli XVI. Všesokolský slet skladbami 
pro ženy a skladbu Noty zacvičili i žáci. Odpolední pro-

gram pokračoval družnou zábavou účastníků se zpěvem 
i tancem.

Díky organizátorům prožili účastníci setkání krásný 
slunný den uprostřed nádherné přírody na stejnou notu 
naladěných lidí. Je žádoucí tradici setkávání zástupců 
obou národů zachovat i v příštích letech.                                                                    

Irena Smrčková, starostka T. J. Sokol Holešov

Draci Holešov opět v Maďarsku
Drakiádní klub Draci Holešov navštívili letos už podruhé mezinárodní drakiádu v Maďarsku od pátku 31. 8. do neděle 2. 9. 2018. Drakiáda se konala u městečka Szentkiralys-

zabadja asi 8 km severně od známého maďarského jezera Balaton. Jednalo se už o 21. ročník. Akce  se zúčastnilo asi 250 drakiádníků z okolních zemí a jak už bývá zvykem, jediní 
zástupci z České republiky byli Draci Holešov. Na nebi létala plejáda různých draků,  ale také měly svou premiéru největší létající nohy ve střední Evropě. Po celou dobu bylo velmi 
krásně, slunečno a větrno, což jako drakiádníci potřebujeme.  Letos to byla poslední zahraniční  drakiáda, kterou Draci Holešov navštívili. 

SPORT



26 | holešovsko www.holesov.cz

Holešov –Druhý nejlepší střelec Krajského přeboru 
Zlínského kraje Roman Číhal (pro kamarády nikdy jinak 
než Čihy) přestoupil do zahraničí. Na jeho fotbalové 
umění čekali v rakouském klubu Pöchlarn, hrající Aus-
trian 1. Klasse West. Obránce SFK ELKO Holešov začínal 
s fotbalem v Martinicích a jako talentovaného hráče si 
ho vybral už v mládežnických kategoriích Zlín. Mezi do-
spělými to dotáhl nejdále do MSFL, kde hrával za Zlín B 
a v posledních letech za Hulín. Jako stín ho doprovází 
jeho úžasný gól, který dal před osmi lety v tuzemském 
poháru Olomouci téměř z půlky hřiště. Co ho vedlo k po-
depsání smlouvy a jaké jsou jeho další plány?

Co všechno předcházelo podepsání smlouvy 
s rakouským klubem? Dlouhé váhání nebo jsi měl 
jasno?

V první řadě zdravím všechny čtenáře tohoto úžas-
ného měsíčníku a je mi velkou ctí odpovídat na dotazy. 
Dlouhé váhání ani ne, já jsem vždy všema deseti pro, 
zkusit něco nového. A když mě tedy oslovili kamarádi, 
zda bych nechtěl k nim do týmu jako Stürmer (pro ne-
znalé střelec), nebylo moc o čem přemýšlet. Vždycky 
jsem chtěl střílet branky, jenže pro své tělesné proporce 
jsem se více hodil do obrany. Tak jsem na sobě zapra-
coval a od minulé sezony, co se mi podařilo dát nějaké 
branky v SFK ELKO Holešov, se snad z útoku nehnu. 

Přestup byl plánovaný už v únoru, co ho po-
zdrželo?

Ano, přesně tak to bylo. Pozdržela to spíše adminis-
trativní stránka věci. Ještě před přestupem do Holešova, 
jsem v dobré víře odehrál poslední pohárové utkání za svůj 
milovaný Spartak Hulín. Pak jsem přestoupil právě do SFK 
a když jsem v únoru úspěšně prošel zdravotní prohlídkou 
v Rakousku, zdálo se, že nic nebrání přestupu. Jenže podle 
nařízení FAČR nesmí hráč nastoupit ve více než 2 týmech  
v jedné sezoně. No a to byl ten kámen úrazu.

Nakonec to ale dobře dopadlo. Holešov tím 
však přišel o cenného hráče. Jak se s tím klub vy-
rovnával?

Děkuji za kompliment (smích). To je spíše otázka 
na někoho jiného. Nicméně musím říct, že klub se roz-
hodně nesložil, ba naopak. Přišli nějací noví hráči s chutí 
do práce a láskou k fotbalu. A jak znám kluky v kabině 
a trenéra, tak se semknou a vybičují k nadstandardním 
výkonům jak na hřišti, tak mimo něj. (Všude dobře, po 
tréninku a zápasech u Kacina nejlépe.)

Líbí se Ti v Rakousku? Vím, že jsi mířil za něko-
lika svými kamarády…

Líbí se mi tam moc. Jsem ohromně rád za tuhle 
zkušenost. Když vidím, jak kluby a lidé kolem fotbalu 
tím žijí, je to něco, co se tady pomalu začíná vytrácet. 
A to je právě ta stránka, kvůli které fotbal hraju už 25 let 
bez přestávky. Abych si před zápasem a po něm plácal  
s paní, co uklízí kabiny, s lidmi z vedení, s fanoušky  
a třeba s lidmi z bufetu (těm, ale vyloženě podlézám), to 
se jen tak nevidí. A to nemluvím o nádherných areálech, 
které jsou i v nižších soutěžích naprostou samozřejmostí.

Fotbalový ďábel opustil Holešov, už 4 měsíce kope v Rakousku
Jak to jde na hřišti? Kolik nezapomenutel-

ných gólů už padlo?
Na hřišti se zatím sehráváme, máme odehraná 

4 kola a na kontě 6 bodů. Takže to vidím na pomalejší 
rozjezd, o to lepší bude určitě další průběh sezony. Góly 
jsem dal zatím 4 a vypíchnul bych jeden, který jsem dal 
z půlky hřiště a to proto, že 25 let o tom sním. (smích) 

Jak jsi na tom s němčinou? Nevznikla jazyko-
vá bariéra?

Skvělé je, že 90% lidí okolo fotbalu umí anglicky.  
Já dělal, že se anglicky učím od 4. třídy až do konce 
střední, takže nějaké základy mám. Němčinu mám na-
poslouchanou z písniček, takže hodně používám texty 
od kapely Rammstein nebo jedu hodně Šnapyho, malé-
ho krokodýlka. Hlavně tím, že jazyk jsem nikdy nepotře-
boval, tak se trochu stydím, to se ovšem mění po vypití 
drobného množství alkoholických nápojů. Takže když to 
shrnu, bariéra nevzniká. 

Jaké další cíle si před sebe teď kladeš?
Asi se ptáš na fotbalové cíle. Tak to bych chtěl po-

kračovat v Rakousku a fotbalem se bavit. Můj nebo náš 
dlouhodobý tajný sen s kamarády fotbalisty je se na 
závěrečné roky fotbalu usadit v nejnižší fotbalové třídě  
a alespoň 3x během 3 sezon postoupit. Ale na to máme 
ještě chvilku čas.

Co na Tvé rozhodnutí říkala partnerka?  Vzal 
jsi ji tam s sebou?

Partnerka byla určitě ráda. Nebo mám říct narovi-
nu, že mě do těchto věcí moc nemluví? (smích) A ano, 
už tam se mnou byla na jeden zápas a moc se jí líbilo 
prostředí, zázemí a to, jak tím fotbalem tam prostě žijí. 

Jak dlouho bys chtěl v zahraničí zůstat?
No upřímně, dokud mě nevyhodí.

Známe Tě jako řidiče, taxikáře i klempíře… 
Jakému povolání by ses chtěl v budoucnu věno-
vat?

Ještě jsi zapomněla hudebník. S kapelou ORION jsem 
obrazil spousty plesů. (smích) Momentálně se konečně ži-
vím pusou, což jsem vlastně chtěl dělat úplně nejvíc. Dělám 
do luxusních matrací, tak kdybych si mohl touto cestou 
udělat trošku reklamu a lidé by měli zájem opravdu dobře 
spát, tak ať se klidně ozvou. Mimochodem psát do novin by 
mě taky bavilo, nemáte nějaké volné místo? (smích)

Přejeme Ti, Čihy, šťastné a úspěšné fotbalo-
vé působení u našich sousedů. Budeme Ti držet 
palce.

Moc děkuju!
Všem lidem přeju hlavně zdraví a ať každý dělá,  

co ho baví.
Vám v Holešovsku fandím, děláte to moc dobře. 

Roman Číhal, Hana Helsnerová

SPORT/ ROZHOVOR 
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PLÁNOVANÉ AKCE
Říjen 
29. a 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny - DÍTĚ ZDARMA!!! 
Platí pro 1 – 3 děti v doprovodu alespoň jednoho z rodičů
Otevřený bazén od 10:00 do 21:00 hodin

Listopad - 3. 11. 2018 Aquazorbing * od 14:00 do 17:00 
hodin. Akce je v ceně běžného vstupného

POZVÁNKY

Poslouchejte Sto let republiky 
v deseti dnech! na Radiu Kroměříž

Radio Kroměříž pro Vás ve svém vysílání připravilo u příležitosti oslav stoletého 
výročí vzniku samostatného Československa unikátní rubriku!  V pořadu Sto let re-
publiky v deseti dnech! vás seznámíme s těmi nejvýznamnějšími událostmi, které se 
za tu dobu staly. Začínáme v pondělí 15. října a jako první bude samozřejmě představen 
zlomový rok 1918, kdy se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vznikla samostatná Českoslo-
venská republika!

Každý den se budeme věnovat jednomu desetiletí z uplynulého století, a řekneme 
si, co znamenalo pro náš národ a stát. Provedeme Vás prvorepublikovou atmosférou, 
obavami za nacistické okupace, radostí z osvobození i krvavými počátky komunistic-
kého režimu. Nadšení z Pražského jara rychle vystřídá šok z invaze vojsk Varšavské 
smlouvy a následná šeď normalizace. Připomeneme si Sametovou revoluci a naději, 
kterou přinesla, rozpad Československa a první roky České republiky s jejími vrcholy  
i pády. Nakonec se přes milénium přehoupneme k našemu vstupu do Evropské unie až 
do našich dnů.

Každý by měl znát své dějiny a připomínat si je. A my vám je v našem vysílání 
určitě připomeneme! Nalaďte si proto Radio Kroměříž od 15. října každý všední den  
v časech 7:45, 10:15, 12:45, 15:45 nebo 18:45. Soboty Vás navíc čeká rekapitulace dílů 
uplynulého týdne a přímo v neděli 28. října, v den, kdy republika slaví 100 let, uslyšíte 
každou hodinu jeden speciální díl.  

Poslouchejte Sto let republiky v deseti dnech!

Prosinec 
8. 12. 2018  Naturistický večer 

* od 19:00 do 21:00 hodin

* Večerní plavání pro příznivce nahatého 
plavání – osušky povoleny, plavky zakázány

* K dispozici bude bazén, dětský bazén, to-
bogán, vířivka i sauna – to vše bez plavek

* Cena za 2 hodiny - dospělí 110,- Kč, děti 
6 – 18 let 90,- Kč

Akce je určena pro rodiny s dětmi a páry.

Zveme vás na listopadové slavnosti 
- Svatohubertskou a Svatomartinskou
Tradiční Hubertská slavnost se slavnostním průvodem se uskuteční dne 4. 11. 2018

V neděli 11. 11. přijďte s námi očekávat příjezd Martina na bílém koni.
13:00 Svatomartinská mše svatá /kaple sv. Martina/ 
14:00 příjezd Martina, žehnání svatomartinskému vínu 
(náměstí Eduarda Beneše Holešov)
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Změny a novinky v Nízkoprahovém klubu Coolna
Než se více rozepíši o změnách a novinkách, které  

v našem Nízkoprahovém klubu Coolna nastaly, ráda 
bych se ještě vrátila k uplynulému létu. 

Slunečné a velmi teplé léto jsme společně s uživa-
teli trávili především venku. Využívali jsme jedno z hřišť 
na Novosadech, které máme v blízkosti klubu a přinášeli 
s sebou ven nejrůznější hry a aktivity. Během letních 
prázdnin byla otevírací doba klubu přizpůsobena dětem, 
a proto k nám mohly zavítat již v 10 hodin a být s námi 
až do 15 hodin. Venkovní prostředí jsme využívali i proto, 
že se na budově bývalého SVČ Duha, kde klub sídlí, opra-
vovala střecha. Během léta nám moc pomohla výpomoc 
v podobě Elišky Garlíkové, DiS., které touto cestou ještě 
jednou děkujeme. 

V srpnu nás také čekala kontrola registračních podmí-
nek, kdy nás navštívily úřednice Krajského úřadu Zlínského 
kraje. Kontrola proběhla bez jediného problému a k naše-
mu klubu nebyla vznesena žádná připomínka či výtka. 

V létě se nám také podařilo dokončit aktualizaci 
standardů kvality a metodik naší služby. Tyto aktuali-
zace s sebou přinesly několik změn a úprav. Jednou z 
nejpodstatnějších je drobná úprava cílové skupiny služ-
by. Dříve byl klub přístupný dětem a mládeži ve věku od  
6 do 19 let. Nyní je horní věková hranice snížena o jeden 
rok. Klub je tedy přístupný dětem od 6 let (podmínkou je 
zahájení povinné školní docházky) do 18 let věku. 

Další velká změna, která v Coolně proběhla, se tý-
kala personálního obsazení klubu. Po roce a půl náš klub 
na konci srpna opustila sociální pracovnice Mgr. Irena 

Peštová, kterou teď čekají příjemnější povinnosti. Touto 
cestou bych jí také ráda poděkovala za veškerou její prá-
ci, čas a energii věnovanou klubu a uživatelům Coolny. 

S nástupem nového školního roku k nám nastou-
pila nová sociální pracovnice Bc. Andrea Beňaková, DiS. 
Po měsíci se jí podařilo navázat dobré vztahy s našimi 
uživateli, což je jedna z nejdůležitějších věcí. Doufám, 
že se jí v Coolně bude líbit a bude zde chtít pracovat  
co nejdéle. 

Začátkem školního roku jsme se také vrátili k pů-
vodní otevírací době. Nízkoprahový klub Coolna je tedy 
otevřen od pondělí do pátku vždy od 12:00 do 17:00 
hodin. Služba je bezplatná, dobrovolná a uživatelé 
mohou využít i princip anonymity. Za pěkného počasí 
nás můžete vídat i venku, protože naše služba nabízí 
také terénní formu, a to ve středu od 12:00 do 15:00 
hodin. Na terénní formu pak navazuje dívčí odpoledne.  
Po loňském zavedení jsme ho zachovali a každou středu 
od 15:00 do 17:00 je klub, ale i program a aktivity určen 
pouze dívkám. 

V září jsme mohli Nízkoprahový klub Coolna před-
stavit a připomenout také dětem druhého stupně  
z 3. ZŠ Holešov. Tímto bych chtěla vedení školy podě-
kovat za vlídné přijetí a možnost prezentace Coolny  
v jednotlivých třídách. 

Den před státním svátkem, tedy ve čtvrtek 27. září 
od 9:00 do 17:00 hod. se Coolna otevřela všem lidem 
z Holešova a okolí. Pořádali jsme totiž Den otevřených 
dveří.

 Akce se konala v rámci Týdne nízkoprahových klu-
bů, který již podvanácté pořádala Česká asociace street-
work a také Dne Charity. V týdnu od 24. do 30. září mohli 
lidé navštívit nízkoprahové kluby po celém Česku. Hlavní 
myšlenkou bylo seznámit veřejnost s prací a významem 
klubů a zároveň vyvrátit mýty, které se často s nízko-
prahovými službami pojí. Nízkoprahy bývají totiž často 
zaměňovány s volnočasovými centry, ale přitom jde  
o registrovanou sociální službu poskytující dětem a mlá-
deži odbornou pomoc v situacích, kdy škola nebo rodina 
z různých důvodů nefungují. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za návštěvu a pod-
poru všem, kteří na Den otevřených dveří Coolny přišli. 
Jmenovitě pak řediteli Charity Holešov Mgr. Jelínkovi, 
romské poradkyni Mgr. Seifertové, místostarostovi Bc. 
Chmelaři, Mgr. Šínové se svými žačkami, lokální síťařce 
pro ORP Holešov Mgr. Janečkové a dalším přátelům Cool-
ny. Vážíme si Vaší přítomnosti! 

A co plánujeme pro uživatele Coolny na podzim  
a rychle se blížící zimu? Především pohodu, pomoc  
s přípravou do školy, popovídání a naslouchání mladým 
s jejich radostmi i strastmi. Ale také filmy, hry, soutěže, 
vaření, besedy na preventivní témata a nějaké to pod-
zimní či předvánoční tvoření. Těšíme se na vaši návštěvu! 

Za pracovnice Nízkoprahového klubu Coolna 
Klára Zalabáková

Autovraky v Holešově
Stále častěji se setkáváme s dotazy, co se dá dělat 

s odstavenými autovraky, které zbytečně zabírají místa 
na veřejných parkovištích ve městě.  Město bude tato 
odstavená zjevně nepojízdná vozidla a vraky ve městě 
řešit. Spolupracovat budou městská policie a městský 
úřad - odbor dopravní a správní a odbor výstavby, roz-
voje a životního prostředí. Předložen je tedy postup, jak 
bude s autovraky nakládáno.  

Delší dobu odstavená, zjevně nepojízdná vozidla 
monitoruje Městská policie, ve spolupráci s odborem 
DOP zjišťuje provozovatele vozidla, kontaktuje jej  

a vyzve k odstranění vozidla – lhůta k odstranění 
vozidla je 15 dnů, majitel je upozorněn na následky 
spojené s neodstraněním. Nepodaří-li se provozovatele 
vozidla zjistit, umístí se výzva viditelným způsobem na 
vozidlo a na web, vč. fotografie. Není-li vozidlo odstra-
něno, MP předává věc správci komunikace, kterým je 
oddělení investic. To následně posoudí stav odstave-
ného vozidla, poté mohou nastat dvě situace. 1) vo-
zidlo je posouzeno jako vrak – podá návrh silničnímu 
správnímu úřadu, aby uložil povinnost vrak odstranit, 
a není-li vrak do 2 měsíců od rozhodnutí odstraněn, 

zajistí předání vraku na náklady jeho provozovatele  
k likvidaci (autovrakoviště). 2) vozidlo není posouzeno 
jako vrak – zváží se nařízení jeho odtažení na odstavné 
parkoviště. V tomto případě je nutné vlastníkovi vozi-
dla do vlastních rukou doručit oznámení, kde je možno 
vozidlo vyzvednout, nelze-li takto doručit, zveřejní se 
na úřední desce a jiným způsobem (webové stránky). 
Vozidlo bude ponecháno na odstavném parkovišti po 
dobu minimálně 6 měsíců, pak je lze nabídnout ve 
veřejné dražbě, případně se z vozidla stane vrak, který 
bude zlikvidován. 

SPOLEČNOST
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5. 11. 1953  V Holešově se narodil NOVÁK Karel. Studoval na konzervatoři v Kroměříži a v Brně, od roku 1975 JAMU v Brně. Po absolvování se stal prvním hornistou Janáčkova divadla  
v Brně. - 65. výročí narození

10. 11. 1888 Zemřel SLOBODA Daniel. Evangelický farář, literát, botanik. V dubnu 1937 přichází do obce Rusava a zůstává zde až do své smrti. Za dobu jeho působení byla v obci posta-
vena fara, škola (1863) a kostel z kamene (1865-1883). Velké zásluhy má na vztazích mezi Čechy, Moravany a Slováky. Jeho první manželkou byla Juliana, dcera Samuela 
Jurkoviče. Věnoval se meteorologii, v letech 1858-1877 měl na Rusavě meteorologické přístroje a výsledky pozorování pravidelně posílal do Vídně do Centrálního ústavu pro 
meteorologii a zemský magnetismus. Zálibu měl i v matematice, dobře a rád hrál šachy, dokonce si je chodil zahrát do Holešova i do Kroměříže. Ve 40. letech 19. století otiskl  
v Květech národopisné povídky „Něco ze života valašského“ a  „Ze života valašského“, do „Moravských národních písní“ Františka Sušila z r. 1840 přispěl písněmi z okolí 
Hostýna. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. udělením zlatého záslužného kříže s korunou, obec Rusava jej jmenovala čestným občanem. Je pohřbený na rusavském 
hřbitově. (*20.10.1809 v Uherské Skalici) – 130. výročí úmrtí

17. 11. 2013 Zemřel ZELINA Ladislav, Doc., PhDr., CSc., pedagog. Studoval na Učitelském ústavu v Kroměříži. Po krátké učitelské praxi v obcích Přílepy a Mysločovice byl od roku 1943 
totálně nasazen v Hulíně, kde pracoval jako tesařský dělník. Po válce učil na základních školách prvouku a matematiku. Spolu s J. Brožem a I. Lečkou vytvořili „Početnici pro 
třetí ročník základní devítileté školy“. Kniha vyšla v roce 1962 s ilustracemi Adolfa Hoffmeistera. V letech 1968 – 1988 působil na Pedagogické fakultě UP v Olomouci jako ve-
doucí Katedry pedagogiky. Vyučoval zde pedagogiku, teorii výchovy a vyučování, dějiny pedagogiky. Psal o významných osobnostech regionu, napsal „Dějiny obce Machová“  
a spolupracoval s Janou Langerovou na publikaci „Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice“. (*25. 11. 1922 Machová) – 5. výročí úmrtí

20. 11. 1923 Narodil se PAVLÍČEK František, PhDr., dramatik, spisovatel, scénárista, ředitel divadla, pracovník Československého rozhlasu, čestný občan Lukova, nositel státního vyzname-
nání Medaile za zásluhy. Maturoval na holešovském reálném gymnáziu, do konce války pracoval jako lesní dělník. Vystudoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity slovan-
skou literaturu a estetiku, doktorát získal 1952. Rozhlasový dramaturg, na Barrandově, stál u zrodu filmové tvůrčí skupiny pro děti a mládež. Tajemník Svazu čs. divadelních 
a filmových umělců. S jeho jménem je spojena výrazná éra Divadla na Vinohradech. Po podepsání Charty 77 zatčen a v r. 1978 odsouzen na 17 měsíců, podmíněně na 3 roky. 
Pracoval jako skladník a publikoval v samizdatu, v exilových časopisech. 18.10.2002 obdržel čestné občanství obce Lukov a 28. 10. 2002 převzal státní vyznamenání Medaili 
za zásluhy. Tvorba představuje více než stovku titulů, obsahuje rozhlasové, filmové a televizní scénáře, divadelní hry i dramatizace děl jiných autorů. Prozaickou tvorbu zastu-
puje kniha vzpomínek na rodný Lukov „Konec patriarchátu: stránky z mé lukovské kroniky“. Scénáře k filmům: Markéta Lazarová (1965), Tři oříšky pro Popelku (1973) a další.  
(†29. 9. 2004) – 95. výročí narození.

20. 11. 1978  Zemřel SPÁČIL Jindřich. Kroměřížský spisovatel, některá jeho díla se týkají Holešovska: „Lásky a rebelie“ a „Tisíce růží: románová kronika z časů národního probuzení Moravy“. 
Spolu s B. Řezníčkem vydali  „Z časů dávných i nedávných: výbor pověstí z Kroměřížska a Holešovska“, kterou ilustroval Josef Krasický. Posmrtně vydaná knížka „Náhrdelník  
z Hostýnského hradiště: románová skladba z minulých časů“, je námětem umístěna v holešovském regionu - obrázky ze života v Hostýnských vrších od nejstarších dob až po 
partyzánské boje za druhé světové války. (*24. 5.1899 v Kvasicích) – 40. výročí úmrtí

23. 11. 1898 V Žeranovicích se narodil JANÁSEK Jan, ing., absolvent Vysokého učení technického v Brně, pracoval jako cukrovarnický chemik. Od mládí se zajímal o botaniku, paleonto-
logii, regionální historii a především archeologii. Uznávaný archeolog, terénní aktivity směřoval do okolí Olomouce a na Kroměřížsko. Spolupracoval s profesorem Josefem 
Skutilem. Jeho nálezy obohatily sbírky muzeí v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. Po odchodu do důchodu pomáhal při zpracování archeologických fondů olomouckého muzea.  
Bibliografie: např.: „Racková, pravěk východní Moravy“, „Nová solutréenská stanice v Kvasicích na Moravě“, „Památce Prof. Dr. Josefa Skutila – Putování k jeho předkům“.  
(†8. 8. 1975 v Olomouci) – 120. výročí narození

26. 11. 1963 Zemřel OTTO Karel, PhDr., středoškolský profesor, historik a konzervátor pro památkovou péči. Články z oblasti historie a vlastivědy uveřejňoval v časopisech Kravařsko, Černá 
země a Podřevnicko. Např.: „Průběh voleb na Holešovsku v revolučním roce 1848“. Autor knižní publikace „Josef Mánes ve Slezsku“. (*28. 7. 1902 v Holešově) – 55. výročí úmrtí

Proběhly Oslavy Všetul 
Slavnostní vernisáží výstavy „Všetuly minulé i sou-

časné“ a společenským večerem byly zahájeny letošní 
oslavy Všetul, které slaví 660 let svého trvání. Zároveň 
slaví 130. výročí také budova školy, kde v současné době 

sídlí SVČ Tymy. Oslavy probíhaly pod záštitou radního 
Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného a starosty města 
Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, kteří taktéž nechyběli 
mezi zúčastněnými hosty.  

V sobotu oslavy pokračovaly Jarmarkem a Dnem 
otevřených dveří v budově Tymy a vyvrcholily koncertem 
Evy a Vaška v neděli 7. 10. Plný sál spokojených poslu-
chačů nešetřil potleskem.  Hana Helsnerová

VÝROČÍ

VÝROČÍ - LISTOPAD
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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM             
Místní organizace České strany sociálně demokratické 

(ČSSD) děkuje všem voličům za důvěru a podporu našim 
kandidátům při volbách do Zastupitelstva města Holešova, 
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. 

ČSSD se bohužel umístila až na šestém místě. V po-
rovnání s volebním obdobím 2014 – 2018 přišla o jeden 

mandát a v novém zastupitelstvu bude mít dva zastupitele. Bude ji reprezentovat  
Bc. Jaroslav Chmelař a Mgr. Helena Jandová.

Osm let jsme byli součástí vedení města a po celou dobu se nám dařilo náš volební 
program plnit. Naše priority na léta 2018 - 2022 na něj navazují a budeme se snažit je 
prosazovat i nadále, ať již budeme ve vládnoucí koalici nebo opozici.

 Bc. Jaroslav Chmelař     
předseda MO ČSSD Holešov                  

Holešovská KDU-ČSL děkuje za podporu 
ve volbách!

Dovolte, abychom také na stránkách měsíčníku Holešovsko poděkovali našim voličům  
a příznivcům za podporu při komunálních volbách. KDU-ČSL získala v Holešově 14,41 % platných 
hlasů, z čehož vyplývají 3 mandáty. Zastupiteli města se stali Ing. Pavel Karhan, Oldřich Rektořík 
a MVDr. Zbyněk Miklík. Děkujeme za projevenou důvěru, která nás zavazuje, abychom se i nadále 
snažili co nejvíce naplnit náš program: udělat z Holešova lepší místo pro život všech generací!

Srdečně gratulujeme vítězi, kterým se jasně stala Koalice pro Holešov současného sta-
rosty Mgr. Rudolfa Seiferta. Jsme také rádi, že se do zastupitelstva dostaly nové zajímavé 
osobnosti napříč stranami a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Doufáme, že vznikne koalice, 
která Holešov posune směrem k čistějším vztahům v našem městě. Férové a dělné vztahy mezi 
představiteli města, bez intrik a podrazů, jsou podle nás klíčem k úspěchu. V momentě, kdy se 
takto "pročistí vzduch", půjde řadu důležitých projektů pro občany realizovat snadněji.

Ing. Pavel Karhan
předseda místní organizace KDU-ČSL v Holešově, lídr kandidátky

Poděkování za podporu KpH
INZERCE

Bc. Jaroslav Chmelař       Mgr. Helena Jandová

Vážení spoluobčané, milí Holešováci a obyvatelé 
místních částí,

dovoluji si vám a vašim blízkým poděkovat za 
podporu. Výsledky voleb v Holešově ukázaly, co si lidé 
v našem městě nepřejí, a doufám, že především to,  
co si přejí. Podpora kandidátů Koalice pro Holešov je 
velmi výrazná a jsme za ni vděčni. Je to ale obrovský 
závazek - ani nevíte jaký – a nebývalá odpovědnost. 
Rozhodně si ji plně uvědomujeme. Pokládáme práci  
v zastupitelských orgánech města jako službu, ne jako 
můstek k moci nebo ziskům.

Stále platí to, že chceme z Holešova i nadále vy-
tvářet město, kde se dobře žije a také bude i nadále  
v pohodě a slušně žít bez pomluv, podlostí, lží a urážek 

a především, kde funguje a prospívá kulturní, společen-
ský, sportovní a volnočasový život a aktivity. A také, kde 
lidé budou schopni spolu komunikovat, spolupracovat, 
sekávat se a také se rádi vracet nebo budovat své domo-
vy a zázemí. Samozřejmě předpokládáme další razantní 
kroky ve zkvalitňování infrastruktury a veškerého zázemí 
pro plnohodnotný život všech obyvatel našeho města. 

Moc všem děkuji za podporu i za pochopení a těším 
se na spolupráci:-).

Srdečně 
Rudolf Seifert

Koalice pro Holešov

Vyjádření holešovského ANO 
ke komunálním volbám 2018

Nabídli jsme vítězné Koalici pro Holešov nadšení na-
šich pěti zvolených zastupitelů Martina Koplíka, Vladana 
Daňka, Jakuba Hřiba, Honzy Koláčka... zároveň Radek Do-
ležel se „chlapsky“ vzdal nároků být nadále v čele města.  
I tak důvěru před námi dostal Pavel Karhan, Zbyněk Miklík 
a Oldřich Rektořík.

Upřímně, mrzí nás to, protože chuť vrhnout se do 
práce pro město byla veliká. „Politika“ nás trochu otrávila 
a sebrala část nadšení, ale párkrát se vyspíme a do zastupi-
telských křesel se budeme těšit i na opoziční roli. Nebude-
me v žádném případě automaticky proti, vždy podpoříme 
dobrou věc, budeme předkládat vlastní nápady.

Děkujeme všem našim voličům. Panu starostovi, no-
vým místostarostům a radním přejeme úspěšné vedení 
Holešova.
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Foto: Dana Podhajská

Večerníček uzavřel zámeckou sezonu
Holešov – Zaměstnanci Městského kulturního 

střediska Holešov děkují všem, kteří pomohli realizovat 
Večerníčka na zámku, který se konal 6. října. Na akci se 
podílelo šedesát lidí a kromě dvaceti zaměstnanců ze 
všech složek střediska tvořili zbytek kamarádi, přáleté, 
dobrovolníci, lidé z veřejně prospěšných prací a příznivci 
zámku. Velké poděkování patří také dětem ze 3. Základ-
ní školy, jejím absolventům a studentům gymnázia. 
Zajišťovali šest pohádkových stanovišť a vedli si skvěle.

Na holešovský pohádkový zámek přišlo bezmála 
1800 návštěníků, což je u těchto typů akcí historicky 
zatím nejvíce. Večerníček symbolicky ukončil sezo-
nu, ale ve skutečnosti chystáme další akce. Například  
26. října chystáme noční prohlídku synagogy při svíč-
kách, 8. listopadu vystoupí v Holešově Světlana Nálep-

ková v roli mexické malířky Fridy Kahlo, 25. listopadu 
potěší děti Michal na hraní, od 1. prosince otevřeme  
v sala terreně tradiční a velmi populární výstavu betlé-

mů a 7. prosince se v New Drive Clubu koná mikulášský 
večer s úžasnou valašskou kapelou Noca.    

Za MKS Holešov Dana Podhajská
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MALÉ I VELKÉ  
HOLEŠOVSKÉ OSMIČKY
/zámek Holešov, chodba 1. patro/

Výstava představí významné osmičkové 
letopočty naší moderní státnosti a udá-
losti s nimi spojené tak, jak je prožívali 
obyvatelé Holešova. 

ARCHITEKTURA ZLÍNSKÉHO 
KRAJE VE SLUŽBÁCH  
PRVNÍ REPUBLIKY
/zámek Holešov, chodba 1. patro/

DOPROVODNÝ PROGRAM - VÝSTAVYneděle 28. října 2018

MŠE SVATÁ k příležitosti oslav  
státního svátku vzniku samostatného  
československého státu 
/9:30 – kostel Nanebevzetí P. Marie/
                     
ŽEHNÁNÍ STROMŮ REPUBLIKY 
/10:30, po mši svaté – před kostelem  
 Nanebevzetí P. Marie/

PIETNÍ AKT K 100. VÝROČÍ 
REPUBLIKY  
/11:00 – Masarykův park/

ZASAZENÍ STROMU REPUBLIKY 
/součást pietního aktu - Masarykův park/

SLAVNOSTNÍ KONCERT  
k 100. výročí vzniku samostatného  
československého státu
/18:00 – zámek Holešov/

 Účinkují:  
Michaela  Fukačová – violoncello 
 Ivana Kovalčíková – housle 
 Nikol Kraft – dirigentka 
 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

DEN VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU


