
Holešovsko
ročník 26 | číslo 3 | březen 2020

regionální měsíčník města Holešova

Ukončili jsme sezonu ledního bruslení

Panský pivovar „finišuje“, je na co se těšit
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Masopustní veselice, koblihy a slivovice
SPOLEČNOST

Čtvrtá únorová sobota byl den, kdy propuklo ma-
sopustní veselí také v Holešově a okolních obcích. V tra-
dičních i netradičních maskách se do ulic vydaly veselé 
skupinky lidí, kteří v obcích pevně udržují tento krásný 
obyčej, aby se nevytratil a nebyl zapomenut. Fašank, kon-
činy, vodění medvěda nebo masopust, všechna tato slova 
znamenají totéž. Jde o dříve oficiální svátek hodování, 
během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Do dnešních 
dnů nám tato tradice zůstala jako den, kdy vládne bujaré 
veselí, hlavně díky maškarám, které různým způsobem 
baví občany. Ti je na oplátku pohostí většinou koblížkem 
a neodmyslitelně také dobrou pálenkou.

Letos se obce na Holešovsku mohly pyšnit rekordní 
účastí masek, průvody byly dlouhé a pestré, masky pak 

úžasně nápadité. Kromě medvědů a medvědářů, kteří 
jsou v průvodech nepostradatelní, byli k vidění vodníci, 
policisté, cikánky, Afričani, indiáni, sportovci a nespo-
čet dalších. Ve Všetulích nechyběl vůz tažený koňmi,  
v Dobroticích veselí muzikanti, v Žeranovicích to žilo ná-
dechem orientu i s „Džinem“ v kouzelné lampě, v Marti-
nicích vsadili na hokejisty, v Tučapích to jenom bzučelo, 
po Rymicích běhal zelený superhrdina a v Količině se pod 
pevnou rukou kněze připravovali na olympiádu. Smíchu 
bylo na rozdávání, občerstvení dostatek, počasí přálo,  
a tak může být letošní masopust opět zapsán do obec-
ních kronik jako zdárná a úspěšná společenská akce.

Hana Helsnerová Všetuly

Žeranovice

Tučapy

více fotografií na webu www.holesov.czRymice Ludslavice

Martinice

KoličínDobrotice
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ÚVODNÍK STAROSTY

První velké investiční akce města se rozbíhají
Předjarní období s sebou přináší nejen pěkné chvíle 

spojené s dobou očekávání Velikonoc a krásného jarního 
počasí, ale i mnoha dalšího dění. Po zimním období při-
chází pozitivní doba probouzení se jara a příchodu tep-
lejších dnů. S tímto samozřejmě souvisí i zahájení všech 
sezonních prací. A to jak v oblasti stavebních investic, 
údržby majetku, zemědělských a zahrádkářských aktivit, 
úklidu svých obydlí a veřejných prostranství, přírodních 
lokalit či svých srdcí. A to například i ve vztahu k Veliko-
nocům a Velkému pátku.

I v roce 2020 první jarní den, stejně jako v roce před-
chozím, začíná 20. března. První jarní den (astronomické 
jaro, jarní rovnodennost) však v roce 2020 začne dříve. 
Astronomové vypočetli počátek jara v tomto roce na  
4 hodiny a 49 minut po půlnoci. A připomeňme si, že na 
20. březen také připadá Světový den vrabců.

Mysleme i na to, že máme určený nějaký směr ži-
vota nebo bychom si jej měli zvolit:„Čas, který ti byl dán  
k žití, je přesně vymezen, a jestliže ho nevyužiješ k dosa-
žení pokoje, uplyne, a ty uplyneš s ním, a už ho víckrát 
nebudeš moci využít.“(Marcus Aurelius)„Tvým úkolem  
v životě je důstojně hrát roli, která ti byla přisouzena. Její 
výběr je úkolem někoho jiného.“(Epiktétos) a do třetice 
„Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme 
všechno proto, aby proběhl co nejrychleji.“ (Francoise de 
Maintenon).

INVESTICE VE MĚSTĚ
V březnovém Holešovsku se opět v úvodu vydáme 

na pole nutných a zahájených investic města. Můžeme 
konstatovat - a to s velkou úctou a obdivem - že in-
vestor a majitel lokality starého pivovaru v Holešově již 
tvrdě finišuje a v centru města vyrostl velmi zajímavý 
a reprezentativní areál, který navíc kromě služeb také 
dotváří a doplňuje nabídku ubytování pro naše spoluo-
bčany a co více i pro nové občany našeho města.

Kromě několika desítek bytů, bude do prostor pi-
vovaru umístěna i Česká pošta a bude se jednat zcela  
o nové a moderní pracoviště, vrátí se do areálu i restau-
race a také několik pokojů, tedy ubytovacích kapacit, 
které městu stále chybějí. O pivovaru se ale dovíte více 
na jiném místě novin.

Podobně jako je velmi významnou investicí opra-
va historického a vzácného areálu pivovaru, je velmi 
důležitou investicí vybudování nového sídla a zázemí 
pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Jednotka 
profesionálních hasičů zatím sídlí v požárním domě  
v Bořenovské ulici, ale od dubna se přestěhuje do no-
vých a moderních prostor v průmyslové zóně. Jedná se 
také o velmi významnou investici, kterou ale podpořil 
Zlínský kraj a ministerstvo vnitra. Nová budova hasičské-
ho záchranného sboru umožní mnohem rychlejší výjezd 
z Holešova a je výhodněji umístěna pro zajištění výjezdů 
a bezpečnosti v průmyslové zóně a především ve vztahu 
k budování a pak i otevření a provozu dálničního spoje 
na Fryšták, Zlín a dále – tedy jde o komunikaci D49.

Ale nejen tyto dvě významné investice pozname-
návají v pozitivní formě naše město. Rozhodně stojí za 
zmínku opravy domu čp. 20 ve spodní části náměstí, 
kterou místní investor velmi citlivě a zajímavě opravil, 
stejně tak zaslouží ocenění oprava a vybudování no-
vých bytových kapacit v ulici Bartošova v prostorách 
tzv. Oharkovy vily apod.

INVESTICE MĚSTA
Město a každá samospráva má mnohem složitější 

možnosti a především komplikovanější operativnost 
ve vztahu k investičním akcím. Vše podléhá složitějším 
procesům ve vztahu ke státní správě, k vlastníkům po-
zemků a správcům či majitelům sítí. 

Ale už od druhého březnového týdne se rozeběh-
la oprava náměstí sv. Anny. Hlavním dodavatelem 
je společnost KKS a předpokládá se, že práce budou 
sestaveny na čtyři etapy tak, aby byl zajištěn provoz 
a možnost dojezdu sanitek do radioterapeutického  
a radiologického zařízení na tomto náměstí. První eta-
pa - uzavření a oprava přední části náměstí od čp. 11 
po kostel, ale s možností průjezdu na nádvoří bytových 
domů - by měla trvat do konce dubna (i  svybudová-
ním nových dvou parkovišť na nám F. X. Richtera pro 
radioterapii). Následovat bude druhá etapa – oprava 
prostranství kolem kostela a směrem k náměstí Svobo-
dy (ale s možností průjezdu - do konce června) a potom 
poslední etapa, oprava komunikace k nám. Svobody  
a parkoviště před bývalým nejstarším domem města.

V rámci těchto prací budou také řešeny některé 
sítě (plyn), město bude opravovat zbytek zdi masných 
krámů (jako upomínka na renesanční masné krámy), 
vytvořen bude také vodní prvek, který bude upozor-
ňovat na skutečnost, že přes náměstí vedl mlýnský 
náhon. Pokud vše vyjde, bude na náměstí umístěn 
také „památník“, který by měl připomínat, že se v této 
části města setkávali dlouhá desetiletí či staletí obyva-
telé různých - byť „příbuzných“ náboženství - katolíci, 
evangelíci a židé, a že je třeba i v dnešní době si ně-
které skutečnosti připomínat. A především si uvědomit 
nutnost smíření. A to nejen třeba k náboženským ob-
lastem, ale třeba i k politickým názorům a pohledům.

Z dalších investic můžeme jmenovat odvlhčení 
části budov 3. Základní školy, velmi intenzivně se při-
pravuje oprava Centra pro seniory – je nutné ještě letos 
dokončit projektovou dokumentaci a připravit opravu 
kuchyně tohoto zařízení, a také demontáž havarijních 
balkonů. Připravuje se vybudování některých parko-
višť – ulice Plačkov u sokolovny, u DPS na Novosadech, 
u rehabilitačního střediska atd. Také se rozbíhá oprava 
některých dětských hřišť či vybudování nových, oprava 
chodníků v Dobroticích, vybudování vodovodu v Količí-
ně aj. A možná i nové kluziště s jednotou Orel atd.

Na zastupitelstvu se sem tam dovídáme, že město 
nemá žádný plán či prohlášení o budování a o prioritách 
ve vztahu k investičním akcím. Chtěl bych jen uvést,  

že město a zastupitelstvo města schválilo v polovině 
roku 2018 strategický plán města Holešova, ve kterém 
jsou vyjmenovány všechny potřeby, každý rok navíc 
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý plán investic - po-
dobně tomu bylo vloni v dubnu a na letošním dubno-
vém jednání bude předložen aktualizovaný plán. Z těch-
to dokumentů jasně vyplývá, co je třeba ve městě řešit  
a co investovat. Jen je třeba si uvědomit, že je nutné při-
stupovat k prioritám obezřetně i ve vzatu  k možnému 
získání dotací a již zmíněným vztahům ke krajským or-
gánům (silnice), správcům sítí, majitelům pozemků atd.

ZÁMECKÉ KLUZIŠTĚ
Holešovské zámecké kluziště sloužilo veřejnos-

ti na bázi pronájmu letos čtvrtým rokem. Stále se 
osvědčuje, i když město provoz a zápůjčka i související 
energie a úpravy prostranství stojí kolem dvou milionů 
korun. Také se ukazuje, že potřeba naučit děti a mla-
dé lidi bruslení je velmi důležitá. Na druhou stranu 
krásné prostředí zámecké zahrady a kulisy zámku má 
i svá provozní negativa. Z tohoto důvodu se Tělocvičná 
jednota Orel ve spolupráci s městem snaží vybudovat 
kluziště právě v prostranství areálu Orla. Výhody jsou  
v tom, že kluziště bude větší (asi 20 x 40 m) a více bude 
vyhovovat hokejistům. Navíc nebude tak zatížena zá-
mecká zahrada, její zeleň a o provoz se bude moci sta-
rat nejen město, ale i spolek. Podle návštěvnosti z le-
tošního roku i minulých let vidíme, že bruslení nejvíce 
oblíbeno v závěru prosince a celý leden, ale s pomalým 
příchodem jara zájem klesá. Letos ještě město nechalo 
kluziště běžet po čas jarních prázdnin. I tyto zkušenosti 
vypovídají o tom, že je vhodné vybudovat víceúčelové 
hřiště i s možností chlazení plochy tak, aby bylo mož-
no časově doby regulovat podle zájmu. Nehledě na to,  
že za čtyři roky provozu (pokud vyjde dotace z MŠMT) 
se náklady – příspěvek města - vrátí. Ale rozhodně klu-
ziště má ve městě své místo.

Podobným problémem je krytý plavecký bazén  
a sport centrum celkově. Ale o tom příště.

Vážení čtenáři,užívejte si první jarní dny letošní-
ho roku v pohodě a bez problémů a trochu s trpělivostí  
se záměry města. Stále je co zlepšovat či upravovat.  
A to i v mezilidských vztazích.

„Kdybychom žili jen pro tento život, byli bychom 
nejubožejšími ze všech stvoření.“ (Wilhelm von Hum-
boldt) a „Nejintenzívnější forma života se jmenuje 
láska.“ (Gerhard Uhlenbruck). Dovolte, abych vám také 
popřál pokojné a přitom radostné prožití Velikonoc, nej-
významnějších křesťanských svátků, a všem pozitivní 
vstup do jarního období. Moc krásné jarní dny plné slu-
níčka, milí Holešováci.

Rudolf Seifert, starosta

Informace byly napsány před současnou aktuální si-
tuací v ČR a Evropě a věnují se budoucnosti Holešova.
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení z 2. zasedání ZM Holešova

Také letos bude „Čisté město“ vítat jaro. Poděkování a výzva

Zastupitelstvo města Holešova SCHVÁLILO
• provedení stavebních úprav budovy Rehabilitačního 

centra, Tovární čp. 1081, Holešov  v 1. etapě dle před-
loženého návrhu A.

• poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
Římskokatolické farnosti Holešov na zařízení pamět-
ní síně sv. Jana Sarkandra dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle 
předloženého návrhu

• podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabez-
pečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných  
hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2020 za finanční spo-
luúčasti města Holešova ve výši 20 %.

• rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého  
a upraveného návrhu.

• nabytí části pozemku p. č. 1851/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Holešov, z majetku Zlínského kraje - 
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov do ma-
jetku města z důvodu rozšíření stávajícího parkoviště  
a výsadby zeleně.

• pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu 
města Holešova dle předloženého návrhu.

• předložený a upravený plán činnosti Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2020.

• předložený plán činnosti Finančního výboru Zastupi-
telstva města Holešova na I. pol. 2020.

Městský úřad je tu pro vás aneb „Kdy vyrazit na městský úřad?“
I když je už historicky dáno, že úředními dny jsou 

pondělí a středa, nemusí být pro občana a řešení jeho 
životních situací na úřadě tyto dny optimální. Úředníci 
městského úřadu jsou samozřejmě občanům k dispozici i 
v ostatní dny dle otevírací doby. Je však zapotřebí ujasnit 
si, že otevírací doba úřadu není totéž jako úřední hodi-
ny.  Zatímco v úřední dny jsou všechny záležitosti občanů 
vyřizovány bez potřeby předchozí elektronické rezervace, 
objednání či jinak sjednaného termínu jednání, v oteví-
rací době úřadu jsou odbavováni klienti, kteří si dopředu 
sjednali termín a hodinu vyřizování svých záležitostí na 
úřadě. Občan si tak může návštěvu úřadu naplánovat  
v rámci otevírací doby úřadu a ušetřit tak svůj čas. Našim 
cílem je spokojený občan, který je vždy dle možností 
efektivně odbaven, proto přinášíme přehled úředních 
hodin a otevírací doby úřadu. 

Úřední hodiny – tyto jsou přednostně určeny pro 
styk s občany a vyřizování záležitostí klientů:

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00
Středa 7:30-11:00 12:00-17:00

Otevírací doba úřadu:
Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00
Úterý 7:30-11:00 objednaní
Středa 7:30-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 7:30-11:00 12:00-15:00
Pátek 7:30-11:00 12:00-13:00

Jsou však i situace, kdy musí úředník navštívit občana 
z důvodu jeho dočasné či trvalé imobility, dny, kdy provádí 
místní šetření, má jednání u jiných úřadů, institucí apod., ji-
nými slovy – vykonává svou práci mimo budovu městského 
úřadu. Výkon všech těchto pracovních aktivit je primárně 
realizován mimo úřední dny. V přehledu figuruje v úter-
ním odpoledni slovo „Objednaní“, a to z jednoho prostého 
důvodu – úterní odpoledne je nyní takzvaným návštěv-

ním dnem, během kterého bude veřejnosti městský úřad 
uzavřen. Ovšem i v tento den je možné se s úředníkem do-
mluvit na individuální schůzce. V ostatních případech bude 
úterní odpoledne zaměstnanci úřadu využíváno pro porady 
odboru, pracovní schůzky, školení a podobně. 

Úřední hodiny podatelny se shodují s otevírací dobou 
MěÚ s tím rozdílem, že na podatelnu může klient dorazit 
také v úterý odpoledne bez předchozího objednání. 

Na pokladnu městského úřadu se potom klienti mo-
hou vydat každý všední den dopoledne i odpoledne kro-
mě pátku, kdy je pokladna otevřena pouze do 11 hodin.
Pokladna
Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00
Úterý 7:30-11:00 12:00-14:30
Středa 7:30-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 7:30-11:00 12:00-14:30
Pátek 7:30-11:00

 Hana Helsnerová

Zastupitelstvo města Holešova NESCHVÁLILO
1. revokaci usnesení č. 1/1/ZM/2020 týkající se výběro-

vého řízení na získání úvěru ve výši 85 mil. Kč na sta-
vební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární 
čp. 1081, Holešov.

2. vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 
100 mil. Kč pro financování této investiční akce se 
splácením do roku 2032.

• revokaci usnesení č. 3/1/ZM/2020 ze zasedání kona-
ného dne 13.01.2020 a nevyjádřilo souhlas s podá-
ním žádosti Římskokatolické farnosti Holešov o pro-
hlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města 
Holešova.

Navrátila z DPS na Novosadech, pracovní kolektiv z firmy 
Nestlé, a zejména žáky z I. a III. základní školy Holešov. 
Nesmím zapomenout na spoustu dalších občanů, kteří se 
starají o své chodníky a záhonky před domy nebo na oby-
vatele domů na Masarykově ulici za bývalou benzínkou. 
Poté, co jsme viděli jejich iniciativu, rozhodli jsme místo o 
likvidaci o opravě pískovišť pro děti. Děkujeme za veřejnou 
sbírku, kdy si občané v Žopech vybrali část peněz na dětské 
hřiště. Jako další, obzvlášť pozitivní příklad, je aktivita hu-
línského občana pana Pivody, který se nabídl, že jako dů-
chodce ořeže stromky kolem cyklostezky. Všem Vám za Vaši 
práci velmi děkuji. Vážím si všech, kteří nejen kritizují, ale 
umí vzít nářadí do ruky a pomohou nedostatky odstranit.

Akci Čisté město pořádáme i letos. Proto prosíme 
občany, aby nám s jarním úklidem pomohli. Záměrně 
neděláme jednodenní akci, ale každý kdo chce, může 
ve svém okolí zamést chodník, vyškrábat obrubníky, vy-
hrabat trávník a to dle svých možností kdykoliv v druhé 
polovině března. Ve spolupráci s Technickými službami 

budeme smetky a výhrabky odstraňovat a začátkem 
dubna pak město douklízíme.

Budu velmi rád, pokud se najdou i další lidé, kteří 
si vezmou část veřejného prostranství ve svém okolí za 
své. Prosím, kontaktujte mne a dohodneme se na mož-
nostech spolupráce.

Přeji nám všem krásné a čisté jarní město.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta 

Naše město patří v oblasti životního prostředí mezi jed-
ny z nejbohatších. Na jednoho občana připadá 118 m2 zele-
ně, zatímco ve srovnatelných městech jenom kolem 50 m2.

Je to na jednu stranu velmi pozitivní, na druhou 
však velmi zavazující. Příroda je živá a vyžaduje dlou-
hodobou péči s výrazným časovým nadhledem.  Město 
ji zajišťuje, počítá s tím městský rozpočet, ale jsem pře-
svědčen, že velmi důležitá role je na každém z nás. Vždyť 
většina z nás chce žít v krásném prostředí. Každý z nás 
se může - někdo více, někdo méně - podílet na tom jak 
naše okolí vypadá. Není to o povinnosti, není to o peně-
zích, ale o radosti z vlastnoručně vykonané práce. 

Proto jsme v loňském roce poprvé uspořádali akci 
Čisté město, jejímž cílem bylo provést jarní úklid. Oslovili 
jsme spolky, školy, pracovní kolektivy a jsem rád, že nám 
drtivá většina pomohla.

A pro mnohé to jednou akcí určitě neskončilo. Jsou 
mezi námi lidé, kteří se o prostranství starají dlouhodobě. 
Nelze vyjmenovat všechny, ale určitě musím zmínit pana 

V době uzávěrky tohoto vydání byl v souvislosti 
s epidemií nového koronaviru vyhlášen nouzový stav, 
který v ČR potrvá po 30 dnů, následně byla vyhlášena 
karanténa pro celou Českou republiku.  Veškeré dění 
ve městě se samozřejmě bude řídit nařízením vlády. 
Dále pak bude záležet na vývoji situace. Dodržujte, 
prosím, veškerá nařízení. Před návštěvou jednotli-
vých akcí si, prosím, ověřte aktuálně, zda se budou ko-
nat. Děkujeme za pochopení i za zodpovědný přístup  
k mimořádné situaci.
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VÝZVA k podání žádosti o poskytnutí úvěru z „Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova“ 

(dle vnitřního předpisu č. 9/2019, Pravidla pro po-
skytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova, dále jen „pravidla“)

Žadatelé mohou získat úvěr z fondu na základě žá-
dosti o zařazení do schvalovacího řízení, kterou je nut-
no doručit na podatelnu MěÚ Holešov do 03. 04. 2020  
do 10.00 hod. 

Úroková výše pro poskytování úvěrů z účelového 
Fondu rozvoje bydlení na území města Holešova v roce 
2020 je stanovena na 3 %.

Při poskytnutí úvěru může být po žadateli požado-
váno, aby řádné uspokojení jeho pohledávek vyplývají-
cích ze smlouvy bylo zajištěno ručitelským prohlášením. 

ÚČEL ÚVĚRU
Úvěry z fondu jsou poskytovány přísně účelově na 

základě žádosti žadatele podložené dalšími doklady,  
a to vždy na čtyři kalendářní roky. Úvěr lze čerpat pouze 
na účely uvedené v této výzvě, jejichž výčet odpovídá 
příloze č. 1 pravidel. Tato rovněž upravuje nejvyšší mož-
nou částku, kterou je možné z fondu na konkrétní účel 
poskytnout.

Jednou žádostí lze žádat najednou o poskytnutí 
úvěru na více účelů dle přílohy č. 1 těchto pravidel, vždy 
však musí být uvedeno, jaká částka na jaký účel je poža-
dována. Stejný účel nelze použít opakovaně.

Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Jestliže úvěr 
nebude žadateli poskytnut, bude mu tato skutečnost 
oznámena písemně, případně prostřednictvím vybra-
ných elektronických služeb nebo prostřednictvím tele-
komunikačních zařízení. 

ŽADATELÉ O ÚVĚR
Požádat o poskytnutí úvěru z fondu mohou pouze:
a) plně svéprávné fyzické osoby
b) právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty 

na území města Holešova a jeho místních částech, 
a dále členové bytových družstev, kteří přijmou 
smluvní závazek použít poskytnutý úvěr podle sta-
novených podmínek.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Žádost o poskytnutí úvěru musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele,
b) adresu trvalého bydliště nebo sídla 
c) datum narození nebo IČO žadatele
d) kontaktní údaje (zejména kontaktní adresu, pokud 

je jiná než adresa trvalého pobytu, telefonní číslo), 
e) účel, na který má být úvěr poskytnut, včetně jeho 

klasifikace dle přílohy 1. těchto pravidel,
f) předpokládaná cena akce, při svépomoci odhad cel-

kových nákladů,
g) požadovaná výše úvěru, 
h) předpokládaná doba dokončení akce,
i) označení nemovitosti, na kterou bude úvěr použit 

(adresa nemovitosti s uvedením ulice a čísla popis-
ného, případně parcelního čísla a katastrálního úze-
mí, v němž se parcela nachází).

Jako přílohu žádosti doloží žadatel zpravidla tyto 
doklady: 
a) doklad prokazující vlastnické právo žadatele 

(například výpis z katastru nemovitostí ne starší 
tří měsíců) nebo právo žadatele opravňující jej  
s nemovitostí nakládat (například kopie nájemní 
smlouvy), 

b) stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípust-
nosti akce (členové bytových družstev souhlas byto-
vého družstva),

c) potvrzení o zaměstnání a o výši příjmu žadatele  
o úvěr, v případě osoby samostatně výdělečně činné 
doklad o její činnosti a přehled o příjmech a výda-
jích, v případě právnické osoby výpis z obchodního 
rejstříku, ne starší tří měsíců,

d) další informace o finančních závazcích žadatele, kte-
ré by mohly ovlivnit splácení poskytnutého úvěru 
(například informace o finančních závazcích žadate-
le vyplývajících ze smlouvy o úvěru)

Před uzavřením smlouvy o úvěru může být žadatel 
vyzván k doplnění dalších potřebných dokladů.

Žadatel odpovídá za aktuálnost, správnost a úpl-
nost všech sdělených údajů a je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Městskému úřadu Holešov všechny 
změny těchto údajů a změnu těchto údajů, pokud to 
její charakter umožňuje, doložit dokladem, ze kterého 
je změna zřejmá.

Jednotlivé účely, na které lze poskytnout finanční 
prostředky z fondu rozvoje bydlení na území města Ho-
lešova formou úvěru:

A) RODINNÉ DOMY:
Účel
A1 - obnova střechy, případně přestavba do 350.000 Kč 
na jeden dům 
A2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řad  
v délce víc jak 30 m do 100.000 Kč 
A3 - zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu 
domu tam, kde nelze provést napojení na centr. ČOV  
do 50.000 Kč na jeden dům 
A4 - dodatečná izolace domu staršího 30 let do 150.000 Kč 
na jeden dům 
A5 - provedení zateplení nebo obnova fasády včetně 
oplechování do 350.000 Kč na jeden dům
A6 - modernizace nebo zřízení nového hygienického za-
řízení do 150.000 Kč na jeden byt 
A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektro-
instalace či plynoinstalace do 150.000 Kč na jeden byt 
A8 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektric-
ké, tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího 
do 150.000 Kč na jeden byt   
A9 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu  
do 500.000 Kč 
A10 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním pro-
storu do 400.000 Kč
A11 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prosto-
ru do 300.000 Kč na jeden byt 

A12 - výměna výplní otvorů domu staršího 20 let  
do 200.000 Kč na jeden byt
A13 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah domu 
staršího 20 let do 200.000 Kč na jeden byt

B) BYTOVÉ DOMY: 
Účel  
B1 - obnova střechy, případně přestavba ploché  
na šikmou starší 10 let do 1.000.000 Kč na jeden dům
B2 - vybudování přípojky na stávající kanalizační řád  
v délce víc jak 30 m do 100.000 Kč 
 B3 - dodatečná izolace domu staršího 30 let  
do 750.000 Kč na jeden dům 
B4 - provedení zateplení nebo obnova fasády domu včet-
ně oplechování do 1.000.000 Kč na jeden dům   
B5 - modernizace nebo zřízení nového hygienického  
zařízení do 100.000 Kč na jeden byt 
B6 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektro-
instalace či plynoinstalace do 100.000 Kč na jeden byt
B7 - zřízení nového systému vytápění (plynové, elektric-
ké, tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího 
do 100.000 Kč na jeden byt 
B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu (nad  
50 m2 užitné plochy) do 500.000 Kč na jeden byt
B9 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prosto-
ru (nad 50 m2 užitné plochy) do 400.000 Kč na jeden byt
B10 - půdní nástavba bytu rušící plochou střechu 
(do 50 m2 užitné plochy) do 400.000 Kč na jeden byt
 B11 - nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním 
prostoru (do 50 m2 užitné plochy) do 300.000 Kč na je-
den byt
B12 - provedení fasády na novém domě do 750.000 Kč 
na jeden dům
B13 - zřízení nové bytové jednotky z nebytového prosto-
ru do 300.000 Kč na jeden byt
B14 - výměna výplní otvorů domu staršího 20 let  
do 75.000 Kč na jeden byt
B15 - obnova a statické zajištění balkonů do 75.000 Kč 
na jeden byt
B16 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah domu star-
šího 20 let do 200.000 Kč na jeden byt
B17 - obnova výtahů domu staršího 20 let do 75.000 Kč 
na jeden byt

C) OSTATNÍ (SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY MĚSTA 
HOLEŠOVA): 
Účel
C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje města do 
1.000.000 Kč 
C2 - budování infrastruktury do 1.000.000 Kč

Starosta obce Rymice vyhlašuje konkursní 
řízení na vedoucí pracovní místo ŘEDITELE/
ŘEDITELKY Základní školy a Mateřské školy 
Rymice. Příjem přihlášek do dne 6. 4. 2020 na ad-
rese: Rymice 4, 76901 Holešov. 
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Českou televizi zaujaly Sarkandrovské oslavy
Město Holešov se do hledáčku kamer dostává čím 

dál častěji. Není divu, je zde stále co obdivovat, Holešov 
skýtá spoustu zajímavostí a přírodních, architektonic-
kých a celkově historických pokladů.

Tentokrát k nám zavítala Česká televize, aby poří-
dila materiál pro pořad Křesťanský magazín. Tvůrce to-
hoto pořadu zaujalo téma Sarkandrovských oslav, které 
v Holešově už od loňského podzimu probíhají, a vrcholit 
budou v rámci Dnů města o prvním květnovém víkendu.

Krásné záběry byly pořízeny na místní faře, kde 
rozhovor podal děkan J. Walczak, dále ve farním kostele 

Nanebevzetí Panny Marie, objektem zájmu se stal také 
kostel sv. Anny, kde právě vzniká pamětní síň sv. Jana 
Sarkandra, a kde se mimo jiné připravuje tematická vý-
stava. Sv. Jan Sarkander se stal také ústředním motivem 
několika výtvarných prací žáků Základní umělecké školy 
F. X. Richtera, proto štáb zavítal také tam, aby si autory  
i samotná díla taktéž zachytil.

Už teď se můžeme těšit na vysílání této epizody 
Křesťanského magazínu, které proběhne již tuto neděli 
22. 3. 2020.

Hana Helsnerová

Masopust v CPS
Fašank, masopust, šibřinky, ostatky, vodění medvěda... 

různé pojmenování pro krásnou tradici. I my v Centru pro se-
niory dodržujeme každoročně tento veselý svátek a nejinak 
tomu bylo i letos. Celým domovem, napříč všemi podlaží-

mi, procházel průvod masek. Kdo mohl, zatančil si taneček  
s medvědem a krásné písničky za doprovodu harmoniky  
a vozembouchu si zazpívali snad všichni obyvatelé. A k obědu 
byly domácí koblihy, jako další symbol masopustního veselí. 

Zabíjačkové hody v Centru pro seniory v Holešově
Díky této dlouhodobé tradici se celým zařízením linula 

vůně, kterou lze vyloudit jen při jediné kulinářské činnosti, 
a to při domácí zabíjačce. Tento festival známých chutí nám 
poskytla jako dárek firma Hakne z Hulína, která nám věno-
vala pašíka. Tímto děkujeme rovněž panu Matalovi, který 
nám hodně pomáhal při jeho zpracování. 

Někteří klienti dle svých možností také přiložili ruce k 
dílu. Tato tradice je v myslích většiny klientů hluboko ulože-
na. Vždyť na vesnicích to byla každoroční událost. 

Vděk patří vedení Centra, které bylo velice vstřícné 
při organizování této akce a děvčatům z terapie, která se 

velmi iniciativně ujala organizování a pak při samotné 
realizaci. 

To, že člověk v současné době žije v Centru pro seniory, 
neznamená konec světa či života.

Během roku máme mnoho aktivit, kde se člověk může 
realizovat dle svých zájmů a zdravotních možností. Za to 
vše je nutno poděkovat všem pracovníkům Centra pro se-
niory a osobám či organizacím, které nám tyto volnočasové 
aktivity organizují a realizují. 

 Z. J.   (obyvatel CpS)

Z iniciativy města Holešova vznikl návrh na nové vo-
dorovné dopravní značení problematické křižovatky na za-
čátku města ze směru od obce Třebětice. Se stále se zvyšu-
jícím provozem se zhoršuje také průjezdnost této lokality, 
obzvláště v denních špičkách. Cílem této změny je zvýšení 
průjezdnosti křižovatky zejména ze směru od Zahnašovic 
na Hulín, který mnozí řidiči využívají jako obchvat města.

„Město Holešov připravuje vybudování kruhové kři-
žovatky ve Všetulích směrem na Zahnašovice několik let  
a jednalo několikrát se Zlínským krajem i Ředitelstvím 

silnic ZK. Je zpracována projektová dokumentace pro 
územní řízení - nechalo ji na své náklady zpracovat město -  
a nyní se řeší majetkoprávní vztahy a související umístění 
ve vztahu k územnímu plánu. Současné vodorovné zna-
čení umožní vytvoření odbočovacích pruhů a tím by měla 
být doprava v těchto místech plynulejší," uvádí k tématu 
starosta města Rudolf Seifert.

Na jednání s náměstkem hejtmana Ing. Botkem a ře-
ditelem ŘSZK Ing. Malým v loňském roce se město dohod-
lo, že vypracuje svým nákladem projektovou dokumentaci  

a zajistí potřebné souhlasy a povolení, ŘSZK pak značení pro-
vede. „Povolenou projektovou dokumentaci jsem počátkem 
měsíce února předal na ŘSZK, které by nyní na jaře akci mělo 
zrealizovat,“ říká místostarosta města Pavel Karhan.

Tato akce je jednou z prvních, které realizujeme na zá-
kladě strategického plánovacího dokumentu jakým je Ge-
nerel dopravy města Holešova, který byl zadán v loňském 
roce. „Generel nabídne městu další možnosti, jak zlepšit 
dopravu ve městě, nejen automobilovou, ale i cyklistickou 
a pěší,“ dodává Karhan.                                  Hana Helsnerová

Holešov vyřeší další problematickou křižovatku
SPOLEČNOST

Buďte s námi ve spojení 
také na webu a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.facebook.com/holesov
a také na instagramu  
- město #cityholesov
- zámek #zamekholesovofficial
- MIC #visitholesov
- knihovna  #knihovnaholesov

Výzva občanům
Vyzýváme občany, kteří se stanou svědky vý-

tržnictví nebo jakéhokoliv narušování veřejného 
pořádku, ať už se jedná o porušování nočního klidu 
nebo vandalství, aby neprodleně kontaktovali Měst-
skou policii. V některých případech je součinnost 
občanů velice žádoucí a předem za ni děkujeme.
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Poděkování
Město Holešov děkuje všem zdravotníkům  

za náročnou práci a snahu zvládnout současnou 
nelehkou situaci. Poděkování patří i Městské policii 
a Policii ČR, jednotkám dobrovolných a profesionál-
ních hasičů, Charitě a také dobrovolníkům, kteří na-
bízejí svou pomoc např. při zajištění dodání stravy 
potřebným obyvatelům či šití ochranných roušek, 
anebo při hlídání dětí zaměstnanců nepřetržitých 
provozů. Poděkování si také zaslouží i provozovatelé 
prodejen potravin a dalšího potřebného materiálu 
pro zajištění základních potřeb života obyvatel.

Další informace aktuální k 16. 3. 2020
Vzhledem k dynamickému vývoji situace nelze říci, 

jaká opatření budou aktuální v následujícíh dnech. Přináší-
me tedy informace a skutečnosti známé ke dni 16. 3. 2020.

Poliklinika: Po konzultaci s lékaři jsou přijata opat-
ření ze strany správce objektu Tepelného hospodářství 
Holešov: uklízecí firmy dostaly pokyn o nutnosti zvýšené 
desinfekce – bude probíhat pravidelná desinfekce zábra-
dlí a klik ve společných prostorech. Někteří lékaři omezí 
provoz z důvodu nedostatku ochranný prostředků. Infor-
mační upozornění jsou umístěna na všech patrech.

DPS Novosady a Havlíčkova ul.: obyvatelé jsou osob-
ně upozorněni na situaci a rozvěšeny jsou letáky s infor-
macemi, jak se chovat. Uklízecí firma má za má za úkol 
desinfikovat všechna zábradlí, kliky, výtahy apod.

SPORTRELAX centrum je uzavřeno a odběr energií 
upraven na minimum.

Správa bytů: provoz kanceláře je omezen tak, aby 
nedošlo ke kontaktu s klienty. Přebírky a předávky bytů 

jsou zrušeny. Opravy havarijní se provádějí jen ty bezod-
kladné. Teplo a energetika: běží vše bez omezení. 

Centrum pro seniory: objekt je uzavřen. Vedení cent-
ra také zakázalo z preventivních důvodů předávání balíč-
ků a dárků pro klienty. Pokud by si rodiny chtěly vzít své 
příbuzné do domácí péče, pracovníci centra toto umožní  
i s převedením příspěvku na péči. Pokud by to bylo mož-
né, centrum tuto možnost přivítá, protože není v součas-
né době jednoduché personálně zajistit provoz celého 
komplexu.

Výzva: Pokud by to bylo třeba, město by rádo využi-
lo studenty zdravotnických škol na zajištění provozu CpS 
apod. Zájemci se mohou hlásit v samotném Centru pro 
seniory – zatím ale není o této variantě rozhodnuto.

Obřady: svatební obřady a vítání občánků bude měs-
to realizovat jen v souladu s aktuálními nařízení Vlády ČR, 
v návaznosti na situaci v našem městě a jen při zajištění 
všech bezpečnostních opatření.

Žádáme o pochopení
Město vyzývá občany, aby dodržovali veškeré poky-

ny vydané Vládou ČR a respektovali pokyny realizované 
městem či krajem. A také omezili co nejvíce kontakty 
mezi lidmi. To znamená, aby věci, které je možno odložit, 
neřešili v tento čas a omezili tím návštěvy veřejných bu-
dov, ubytovacích objektů (DPS) i zdravotnických zařízení.

Další informace budou zveřejňovány současnými 
sdělovacími prostředky.

Uzavření městského úřadu
Vážení občané,
na základě Usnesení Vlády České republiky 87/2020 

ze dne 15. 3. 2020  s účinností od 16. 3. do 24. 3. 2020 
Městský úřad Holešov zahajuje omezený provoz z důvo-
du rizika nákazy koronavirem. 

Své záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky 
prostřednictvím elektronické podatelny:podatelna@
holesov.cz, datovou schránkou x8qbfvu, e-mailem pří-
mo na pracovníky nebo telefonicky na čísle 573 521 111.

Dle tohoto usnesení se úřední dny nařizují takto:
pondělí  08.00 – 11.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
Mimo tyto hodiny a dny bude budova úřadu uzavřena.

Ing. František Fuit, 
tajemník městského úřadu
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25. duben: Holešov otevře památky veřejnosti
25. dubna otevře Městské kulturní středisko pa-

mátky veřejnosti a zahájí letošní turistickou sezonu. 
Všechny vstupy budou zdarma. 

Čtvrtou dubnovou sobotu si zájemci mohou pro-
hlédnout zámek, hvězdárnu, barokní most, zámeckou 
kovárnu, Šachovu synagogu a židovský hřbitov. Všemi 
památkami je provedou průvodci v kostýmech a na 
všech místech bude připraven dobový program. V ko-
várně například Velké bílení. Návštěvníci mohou přiložit 
ruku k dílu, zapojit se do vymalování historických pro-

stor a zasloužit si diplom zachránce kulturní památky. 
Mimořádně bude také zpřístupněn barokní most. 

K tomu se chystá doprovodný program na zámec-
kém nádvoří - historická slavnost, jarmark, dílničky pro 
děti, šermířské vystoupení a vojenské ležení v zámecké 
zahradě s ukázkami zbraní. Na všech stanovištích budou 
lidem k dispozici jednoduché mapky se shrnutím celé 
odpolední nabídky. Akce Otevřené památky se koná od 
14 do 18 hodin. Více na www.holesov.info.

Dana Podhajská

Výzva: Velké bílení 
na zámecké kovárně

Jelikož se Malé muzeum kovářství těšilo v mi-
nulé sezóně vysoké návštěvnosti, rozhodli jsme se, 
že ukázky kovářského řemesla zachováme i letos  
a historickou výheň opět rozpálíme. A to již v sobo-
tu 25. 4. 2020, v rámci zahájení turistické sezóny, 
kdy se veřejnosti otevřou brány holešovských pa-
mátek. 

Speciální program na kovárně nese název 
Velké bílení, takže nejen, že si návštěvníci osvojí 
kovářskou práci, ale také tu zednickou. Pod dozo-
rem zkušeného zednického mistra mohou hosté 
a dobrovolníci přispět k záchraně místní kulturní 
památky; a jako poděkování získat Pamětní list 
„Ochránce lokální památky v Holešově“. K dispozici 
budou ochranné pomůcky a vápenný nátěr. Akce je 
určená všem věkovým kategoriím. Těšit se můžete 
také na komentované prohlídky a prodej kovaných 
suvenýrů. 

Mgr. Nikol Holubová
správce kovárny
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Slavná Radůza zazpívá v New Drive Clubu 
Česká zpěvačka, písničkářka, harmonikářka a hudeb-

ní skladatelka Radůza zazpívá 22. září v zámeckém hudeb-
ním New Drive Clubu. Vstupenky jsou již v předprodeji v 
Městském informačním centru Holešov nebo on-line na 
www.holesov.info za 380 Kč, na místě pak za 450 Kč.

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i 
textů, začínala na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpě-
vačka Zuzana Navarová. O jedenáct let později poskočila 
až k ocenění Český slavík - skokan roku. To už doma měla 
tři sošky zlatých Andělů. Vydala sedmnáct desek a křížem 
krážem Českou republikou vyprodává hudební sály. Kro-
mě skládání vlastních písní se věnuje také komponování 
vážné a scénické hudby. Před rokem převzala zlatou des-
ku Supraphonu za nahrávku Muž s bílým psem (2018). 

(dap) 

SPOLEČNOST

Přednáška přiblížila tragédii osady Símře
„Národ, který zůstává k bezpráví němý, stává se otro-

kem ve vlastní zemi“.
Mezi největší zločiny komunismu, aniž bychom chtěli 

totalitní zlo vzájemně porovnávat, patří bezpochyby kolek-
tivizace zemědělství, která se dotkla více než tří tisíc rodin. 
Celý státní aparát a zejména tehdejší Státní bezpečnost 
se svými donucovacími metodami se snažila zlikvidovat 
tradiční československý venkov a zlomit odpor sedláků  
za použití brutální síly. Režim tak popíral i své vlastní zákony, 
protože 23. února 1949 přijalo Národní shromáždění zákon 
o jednotných zemědělských družstvech (JZD), kde se hned 
v prvním paragrafu psalo o tom, že jednotná zemědělská 
družstva budou zakládána „na podkladě dobrovolnosti“.

Učebnicovým příkladem násilné kolektivizace ven-
kova a takzvané akce K - Kulak se stala i nedaleká lokalita 
Símře u Soběchleb (okres Přerov). O osudu této dlouhověké 
osady a jejich starých sedláckých rodů povyprávěl 20. úno-
ra 2020 zaplněné studovně Městské knihovny pan Arnošt 
Pospíšil, člen holešovského Vlastivědného kroužku, který se 
její historii věnoval a napsal o ní i publikaci. 

Existence osady Símře je písemnými prameny doložena 
již od poloviny 14. století. Sídlily zde i rody příslušníků nej-
nižší moravské zemské šlechty. V roce 1405 se uváděl vladyka 
Ješek z Prus a ze Símře, 1466 je zmíněn Kliment ze Símře  
a Branek, několikrát je zaznamenán Petr ze Símře a později 
Václav Zámorský ze Símře. Dvořákům ze Símře byla vrchností 
několikrát potvrzována jejich práva a přesně stanovovány jejich 
povinnosti (mj. povinnost dovážet ke dvoru do Vídně potřeby 
pro kuchyň a z Vídně každoročně dovážet víno na Helfštýn).

V 19. století, od kdy již máme podrobnější úřední sčítání, 
bylo v Símři 5 domů (1834 – 14 obyvatel, 1854 – 14 obyvatel, 
1857 – 46 obyvatel, 1900 – 42 obyvatel, 1905 – 46 obyvatel). 
Na počátku 20. století jsou zde zapsány tyto rody: Vaňkovi (čp. 
1), Holubcovi (čp. 3), Sehnalovi (čp. 2) a Zámorští na dvoře  
č. 5, dříve zemanská usedlost. Číslo popisné 4 byl obecní dům.

Za druhé světové války ukrývali Holubcovi a Zámorští 
partyzány a riskovali tím svůj život. Kaplička zasvěcená 
svatému Antonínovi, kterou po válce postavili, tak byla pře-
devším poděkováním Bohu za šťastné přežití kruté války. 
Po komunistickém převratu v roce 1948 postupně sílil tlak 
režimu, který vše směřoval k likvidaci soukromého hospo-
daření a podnikání. Následovalo několik vln znárodňování, 
od velkých podniků až po nejmenší rodinné řemeslné dílny, 
obchody nebo hostince. V roce 1951 byly i zemědělcům  
v Símři odebrány a zakázány všechny výpomocné pracovní 
síly. Mocenský aparát zemědělcům předepisoval a násled-
ně neúprosně vymáhal vysoké dodávky obilovin, dobytka, 
mléka, vajec i jiných zemědělských produktů. Požadované 
množství bylo stále zvyšováno. Nesplnění dodávek bylo vy-
soce pokutováno, i jinak postihováno a trestáno. Tím vším 
si režim připravoval podmínky k likvidaci samostatného 
hospodaření a následně pro zřizování jednotných zeměděl-
ských družstev a státních statků. Kdo vstup do JZD odmítal, 
byl označen jako kulak nebo nepřítel lidu, byl společensky 
ponižován, všemožnými způsoby postihován a trestán.

Výjimkou nebyla ani Símře. V březnu 1952 byli na pří-
kaz okresní prokuratury zdejší čtyři hospodáři obviněni ze 
sabotáže kvůli neplnění dodávek zemědělských produktů 

a odsouzeni na dlouhé měsíce a roky do vězení. Jaroslav 
Holubec na 2 roky, Antonín Sehnal na 18 měsíců, Antonín 
Vaněk na 8 měsíců a Antonín Zámorský na 6 měsíců. J. Ho-
lubec si prošel peklem uranových lágrů.

A pak přišel 7. duben 1952. V 6 hodin ráno přijela ná-
kladní auta a milicionáři a příslušníci SNB obstoupili celou ves-
nici. Vyhnali z domů ženy s dětmi a staré členy rodin. Na cestu 
si směli vzít jenom pár věcí. Nevěděli, kam jedou. Nejprve je 
odvezli do Olomouce, kde čekali na „nové ubytování“, a odtud 
je auta odvezla na Vysočinu, konkrétně do Pohledu u Havlíč-
kova Brodu. Simerské ubytovali v jedné místnosti zdevastova-
né budovy zámku a Holubcovi dostali jako „domov“ bývalou 
konírnu s vlhkými stěnami. Domů už se nikdy nesměli vrátit. 
Nenávist režimu se nezastavila jenom u dospělých. Dalším 
rysem likvidace svobodného selského stavu bylo vylučování 
selských dětí ze škol. Postiženy tak byly celé generace.

Bezzubá porevoluční spravedlnost v tomto konkrét-
ním případě přece jenom trochu zapracovala. Za podíl na 
vysídlení soukromých zemědělců a jejich rodin ze Símře 
stanul v roce 2013 před soudem někdejší okresní velitel SNB 
Jan Jílek. Další spoluviníci – Emil Zacios a Vladimír Smrček 
– mezitím zemřeli. Jílek, kterému bylo tehdy 89 let, dostal 
dvouletou podmínku.

Život do Símře to však už nevrátilo. Ještě před nedávnem 
připomínaly tragédii ruiny statků. Dneska zde již stojí pouze 
osamělá kaplička. V loňském roce byla odtud až do Soběchleb 
vztyčena nová křížová cesta smíření, která připomíná nejen 
zánik osady, ale i všechny oběti komunistické kolektivizace.

Ondřej Machálek

Výstava Poznávej se hravou 
formou představí lidské 
smysly, dotýkat se exponátů 
bude přímo přikázáno 

Městské muzeum a galerie holešovského zámku 
otevře 8. května interaktivní výstavu Poznávej se, kte-
rou připravuje s libereckým zábavně - naučným science 
centrem iQPARK. 

Moderní výstava interaktivní formou představí, 
jak fungují lidské smysly a jak nás klamou. Kombinuje 
v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje pět desítek ex-
ponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení 
nebo soutěžení. Hlavní myšlenkou je podnítit zájem 
zejména mladé generace o technické obory a v duchu 
Komenského  hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa 
přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost. 

Návštěvníci zapojí co největší množství smyslů 
a vyzkoušejí si například Braillovo písmo, 3D otisk těla, 
změří sílu stisku ruky nebo si posedí na hřebících jako 
fakír. Všechny exponáty doplňuje nápověda i vysvětlení, 
proč věci fungují, jak fungují. Dotýkat se exponátů proto 
bude přímo přikázáno.

Výstava Poznávej se bude otevřená v zadní části 
zámecké galerie od 8. května do 6. září 2020. Připravují 
se také komentované prohlídky s lektorem pro školní 
skupiny.

Mgr. Dana Podhajská
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Výstava Největší záhady a tajemství světa, Zámek Holešov 
5. 6. – 30. 8. 2020 

Zámek Holešov v létě představí 
unikátní kolekci replik, faksimilí a repro-
dukcí nejtajemnějších předmětů všech 
světadílů. Exponáty mají jedno společné 
– okolnosti vzniku nebo účel obklopují 
záhady a tajemství. Výstava se jmenuje 
Největší záhady a tajemství světa.

Výstava představí několik stanovišť 
s exponáty a instalaci umocní moderní 
multimediální prvky jako videomapping, 
televizní obrazovky, speciální světelné 
efekty či holografie. 

Dominantou výstavy bude obří re-
plika jedné ze soch Moai - symbolu Veli-
konočního ostrova, nicméně nejdražším 
exponátem bezesporu propracovaná ko-
pie slavné Mitchell-Hedgesovi křišťálové 
lebky. Originál byl objeven v roce 1927  

u mayského města Lubautum v dnešním 
Belize. Má odnímatelnou čelist a údajně 
vyvolává hypnotické stavy. Kopie je stejně 
jako originál vybroušena z jednoho kusu 
krystalu přírodního křišťálu v poměru 
jedna ku jedné. Krystal pochází z naleziště  
v Jižní Americe a replika tak má ve srov-
nání s originálem nejbližší možné složení.

Pozornost návštěvníků jistě zaujme 
také série náboženských artefaktů -Svatý 
grál, ze kterého Ježíš Kristus pil při Po-
slední večeři Páně, kopí osudu, které mu 
římský voják Longinus zabodl do boku 
a relikvie Turínského plátna, do něhož 
Kristovo tělo po ukřižování zabalili. Na 
více než čtyři metry dlouhém pruhu lát-
ky zůstal okem viditelný otisk jeho tváře  
a těla. Ne všichni odborníci s tímto tvrze-

ním ale souhlasí. Výjev do plátna si ná-
vštěvník v Holešově může prohlédnout 
prostřednictvím videomappingu.  

Připomínkou jedné z nejstarších 
civilizací světa bude Sumerská hvězdná 
planisféra. Jde o mapu zemské polo-
koule, která pravděpodobně odkazuje  
k biblické zkáze Sodomy a Gomory. Jako 
„hudební zbraň hromadného ničení“ je 
přezdívaná stříbrná trubka z hrobky fara-
ona Tutanchamona. Traduje se, že doká-
že přivolat válku a patří do série objevů 
britského archeologa Howarda Cartera, 
který faraonovu pohřební komoru obje-
vil v roce 1922.

Další exponát je maketou mystické 
knihy Codex Gigas zvané Ďáblova bible. 
Originál pochází pravděpodobně ze 13. 

století a v chrudimském klášteře ji zřejmě 
sepsal jediný člověk. Má 640 stran a dře-
věné desky s kovovým zdobením potaže-
né kůží udajně ze 160 oslů. Pojmenovaná 
je podle zobrazení ďábla.

V rámci výstavy připravuje Městské 
muzeum a galerie v Holešově také ma-
lou expozici nejzáhadnějších předmětů  
z vlastních sbírkových fondů. Tímto do-
plňujícím prvkem se výstava stane oje-
dinělou právě proto, že bude kombinovat 
celosvětový rozměr s regionální lokací.

Největší záhady a tajemství světa 
začne 5. června a koná se do 30. srpna 
2020. Městské kulturní středisko k ní 
připravuje také speciální program s lek-
torem pro školy. 

Dana Podhajská

Pozvánka
Vážení přátelé jazzu a swingu

BIG  BAND Holešov pořádá 
ve spolupráci s MKS Holešov 

koncert 

Večer 
orchestrálek 
 v sobotu 18. 4. 2020 

v  19.00 hodin
 v kině SVĚT v Holešově

Program koncertu je sestaven výhrad-
ně z orchestrálních skladeb    

z repertoáru orchestrů G. Millera, 
C. Basieho, D. Ellingtona, W. Hermana, 

B. Riche a dalších velikánů swingu.  

Zve Vás BIG  BAND  Holešov
Vstupné 100,- Kč    

Ples v opeře

Ples v opeře - příběh plný humoru a nadsázky odehráli 27. února studenti pěveckého 
oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovského ve velkém sále holešovského zámku. Doprovo-
dil je studentský symfonický orchestr, který dirigoval Jiří Kadavý. Operetku režíroval Anto-
nín Valenta. Foto Dana Podhajská

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Na konci loňského roku uspořádala 
Městská knihovna Holešov soutěž pro všech-
ny malé výtvarníky Moje knihovna snů. 
Nejen, že jsme tak chtěli dát prostor našim 
nejmladším čtenářům, aby ztvárnili své 
představy o ideální knihovně, ale také jsme 
chtěli trošku téma nové knihovny rozvířit.

Jejím současným sídlem je Kneisslova 
vila, která má úžasný genius loci, ale nespl-
ňuje současné standardy a prostory jsou 
nedostačující.

Knihovna snů
V loňském roce byl zpracován návrh 

architektonické a dispoziční koncepce ho-
lešovské knihovny, který navrhl Ing. arch. 
Karel Bidlo. Od začátku března do konce 
dubna budou k vidění jak tyto návrhy, tak 
práce dětí v prostoru vstupního schodiště 
do prvního patra a ve studovně. 

Výstava Moje knihovna snů tak při-
blíží návštěvníkovi nejen dětské fantazie, 
v nichž nechybí v knihovně skluzavky, vir-
tuální realita, bazén, koutek pro domácí 

mazlíčky či automat na sladkosti, ale také 
díky ní veřejnost má možnost nahlédnout 
na zmiňovaný návrh rekonstrukce.

Hana Zaoralová
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Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat 
na slavnostní vítání občánků, které 
probíhá v prostorách  krásné salla te-
reny holešovského zámku. Pokud máte 
zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte 
si dohodnout konkrétní termín na Měst-
ský úřad v Holešově, dveře č. 110 – ma-
trika, přízemí vpravo popř. telefonicky 
Jarmila Medková, telefon 573 521 355. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Petra Netopilová – Kurovice
David Přikryl – Kostelec u Holešova

Soňa Janalíková – Rymice
Josef Javořík – Kroměříž

Karolína Zejdlová – Zlín
Jan Jokl – Holešov

Ivana Dočkalová – Roštění
Martin Surý – Roštění

Dne 11. 4. 2020 se dožívá naše ma-
minka, babička, prababička a prapraba-
bička paní MILADA NOVÁKOVÁ z Dob-
rotic 90 let. Hodně zdraví a pohody přejí 
syn Rostislav a dcera Jana s rodinami.

Blahopřání

Historie veřejného osvětlení v Holešově
Ty z nás, kteří si chtějí opět rozšířit 

své vědomosti o historii našeho města, 
bych chtěl upozornit na další vydanou 
práci neúnavného místního autora Pa-
trika Trnčáka. Teprve před rokem jsem 
psal na tomto místě o jeho publikaci  
ke stému výročí elektrifikace Holešov-
ska a již je tady nová, která podle mého 
názoru zaujme větší okruh čtenářů. 

V úvodní části nás seznámí s vývo-
jem žárovek a výbojek na našem území 
a předloží přehled svítidel elektrického 
veřejného osvětlení, používaných v Hole-
šově, počínaje prvními typy obloukových 
lamp. V další, obrazové části, procházíme 
náměstím, jednotlivými ulicemi i podni-
ky a na historických fotografiích sleduje-
me vývoj a změny jejich osvětlení v prů-
běhu celého století. Srovnávací snímky 
jsou rovněž dílem autora. 

Eva Bařinová – Jeseník
Roman Klimek – Holešov

Simona Žáková – Blansko
Tomáš Sedlařík – Holešov

ÚMRTÍ    
Jana Vrubelová – Holešov, č. Tučapy
Libuše Kořínková – Holešov
Ladislav Pánek – Holešov, č. Dobrotice
Pavlína Masná – Holešov
Alois Hyánek – Holešov

Caletková Hana – Holešov
Marie Němečková – Holešov
Stanislava Kaněčková – Holešov
ZdeněkMichalík – Holešov
Zdenka Lipnerová – Holešov
Jaroslav Kubiš – Holešov
Marie Olšáková – Holešov
Karel Rafaja – Holešov
Marcela Svobodníková – Holešov
Vladimír Valentík – Holešov
Dagmar Prášilová – Holešov
Jaroslava Pokorná – Holešov

Z popisků i průvodního textu nás 
osloví dokonalá znalost tématu, která 
se projevuje nejen technickými údaji,  
ale i výrazy odborného žargonu zejmé-
na u některých názvů svítidel, jako byly 

Velbloud, Doutník nebo třeba Převraceč-
ka. Překvapí nás také, že na fotografiích 
vidíme v hlavní roli lampy veřejného 
osvětlení, které normálně na snímcích 
ani nevnímáme … 

 Přesto, že v závěrečné části děkuje 
autor za pomoc svým kolegům, přáte-
lům i pracovníkům archivu a muzea,  
je zřejmé, že vzhledem k množství sním-
ků, jejich kvalitě, promyšlenému výběru  
a průvodnímu textu i popiskům si tato 
práce vyžádala několik let především 
jeho trpělivé a usilovné práce. Celkový 
dojem z celého díla umocňuje opět vý-
razná, ale přitom decentně řešená vazba 
s černobílým obrázkem náměstí a do-
konalé grafické zpracování, rovněž dílo 
autora, který publikaci s osmdesáti devíti 
stranami formátu A4 vydává stejně jako 
minule vlastním nákladem. 

Zbývá jen dodat, že zájemci mají 
k dispozici dva výtisky této zajímavé  
a nevšední publikace, které jsou uloženy 
v Městské knihovně. 

Miroslav Olšina
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Chceme, aby se do Holešova vrátila věta: „Jdeme na pivec!“
Jistě jsme si všichni všimli, že nám v Holešově vyrůstá 

krásný areál opraveného panského pivovaru. Vzniká tak nové 
multifunkční městské centrum. Kdy bude uvedeno do pro-
vozu a na co se můžeme těšit, nám prozradil investor tohoto 
projektu pan Jiří Kaňa a také budoucí provozovatelé hotelu  
a restaurace Radek Doležel a Radek Sovadina.

Hned na úvod si řekněme tu důležitou informaci.  
Kdy byste rádi zahájili provoz?

JK: Otevření směřujeme na začátek května, netvrdíme, 
že 1. 5. bude otevřeno, ale například následující víkend 
by se nám to mohlo podařit. Definitivní datum řekneme  
po dohodě s generálním dodavatelem na konci března.

Co všechno areál pIvovaru návštěvníkům nabídne?
JK: Areál nabídne 75 bytů různých kategorií. Jednak 

velikostně, ale také stylově. Máme byty moderní a v histo-
rické části pak byty tradiční. V nájemních jednotkách bude 
cukrárna, studio bytového designu, barber shop, pojišťov-
na, rehabilitace a v Holešově tolik očekávané nové prostory 
České pošty. Dále jsme se snažili zachovat tradici a otevře-
me krásnou restauraci a hotel.

Jakou kapacitu budou mít tyto prostory?
JK: V restauraci bude 100 míst, ve sklepení je krásný sál 

pro dalších 100 lidí a také ještě jeden salon v rustikálnějším 
stylu (pracovně nazvaný RUM BAR ). Letní zahrádka pak 
nabídne dalších 80 míst k sezení. Vše jsme směřovali k tomu, 
aby provozovatel restaurace uměl nabídnout realizaci oslav  
v libovolném počtu hostů.

Co zajímavého nás bude lákat do restaurace? Věříme,  
že kluci opět vymyslí něco nového a jiného.

JK: Já jsem si právě proto kluky zvolil, protože oni mají 
vždycky všechno jinak, a tak očekávám nový svěží vítr do 
Holešova. Můžete mít sebelepší pivo, ale pokud není pří-
jemná obsluha, dobré jídlo a čisté záchody, nevrátíte se.

R+R: My vždycky všechno děláme na maximum, takže 
i na tomto si dáváme záležet. Připravujeme to asi třičtvrtě 
roku, personálně už jsme zajištění a cílíme na to, aby to  
i pro personál bylo perspektivní a zajímavé se na takovém 

projektu podílet. Celou restauraci zařizujeme v klasickém 
pivovarnickém stylu, budeme čepovat tankové pivo, bude 
to novinka od Budvaru, která je vyrobena speciálně pro 
český trh. Existuje totiž jisté dogma, že Budvar dělá sladké 
pivo, takže pro Čechy připravili hořké pivo, jedenáctku vyro-
benou z českého chmele. Kuchyň chceme mít postavenou 
na tom, aby si tam každý vybral, kromě klasického jídelní-
ho lístku nebudou chybět speciality k pivu a samozřejmě 
meníčka. Ceny nebudeme nasazovat nijak vysoko, nejsme 
velkoměsto a chceme, aby to právě bylo hlavně pro místní 
lidi. Chceme to dělat tak, aby k nám rádi chodili lidi z kan-
celáří i chlapi v montérkách. Budeme se soustředit také na 
večerní provoz a doplnit tak holešovské portfolio restaurací. 
Sklepení pak chceme směřovat pro soukromé akce – svat-
by, oslavy. Pro Holešováky připravujeme různá překvapení, 
která by je mohla potěšit…to se ale musí přijít podívat 

Chcete tam pořádat také svoje veřejné společenské akce?
R+R: Určitě ne, budou to právě zmíněné svatby, osla-

vy, školení … diskotéku tam od nás nečekejte. Jedná se 
o místo k bydlení, takže budeme chtít dopřát rezidentům 
klid. Už teď se nám vydatně plní kalendář zájemci o oslavy. 
Na nic jiného tedy ani nebude prostor.

To jste mi nahráli na otázku. Kolik bude hotel nabízet 
místa?

JK: Ubytovat můžeme 25 osob v 10 pokojích. Hotel je 
zároveň připraven k expanzi, takže jeho kapacitu můžeme 
až zdvojnásobit. Je opatřen výtahem, aby měli hosté zajiš-
těné maximální pohodlí. Vznikne asi 80 parkovacích míst  
a z důvodu zajištění organizace parkování bude vjezd do are-
álu opatřen parkovacím systémem. Návštěvníci restaurace  
a hotelu budou mít samozřejmě parkování zdarma. Připra-
veny budou nabíječky na elektrokola a také nabíjecí stanice 
pro elektromobily.

Ráda bych věděla, jaké byly Vaše představy úplně na 
počátku, když jste nad původním areálem poprvé uvažoval?

JK: První věc byla, že jsem realitního makléře poslal 
„do háje“, tehdy jsem řekl, že to v životě nekoupím a popřál 
jsem mu „hodně štěstí“ s dalšími zájemci. Po první pro-

hlídce jsem si vyžádal ještě asi další dvě a postupně jsem 
měnil názor, až to dopadlo, jak to dopadlo, ostatně mám 
to tak vždycky . Kluci projektanti Vladik Lochman a Pepa 
Mrázek odvedli skvělou práci a prvotní záměr i vizualizace 
objektu se téměř vůbec neliší od toho, co nyní vidíme ve 
skutečnosti. Drobných změn proběhlo hodně, ale koncept 
zůstal stejný. 

Jaká byla spolupráce s dodavateli, městem, památkáři?
JK: Tady bychom rádi zmínili, že většinu prací provedly 

místní firmy. Toho jsme chtěli mimo jiné docílit, aby fun-
govala podpora místních lidí. Jak jsem zmínil, projektanti, 
generální dodavatel firma StaniOn, firma Topič, EM Hulín a 
mnoho dalších, kteří si zaslouží uznání.  S městem se nám 
spolupracuje velice dobře, naši činnost podporuje, tvoří pro 
nás dobré podmínky. Vždy, když bylo potřeba s něčím po-
moct, město nám vyšlo vstříc. S památkáři to bylo trošku 
složitější, ale snažili jsme se jim nějakým způsobem vyho-
vět. Postupem času jsme našli společnou řeč. Takže jsme 
například kompletně použili původní dlažbu, zachovali 
původní dispozice stavebních otvorů, klenby, pískovcové 
schody z věže jsme demontovali a použili pro vstup do sálu 
ve sklepení, a tak nyní budou nadále sloužit. 

Nepřekvapilo vás v průběhu stavby nic, co by vyžadovalo 
radikální změnu?

JK: Myslím, že jsme byli překvapeni každý kontrolní den 
. Celý areál má kolem 8 tisíc metrů čtverečních, takže to byla 
opravdu velká výzva. Pro nás, co areál stavíme, už to pomalu 
končí. Nyní je to už na všech, kteří budou prostory užívat.

Co čapí hnízdo?
JK: To je téma samo pro sebe, jistě, že jsme byli trvale 

pod palbou na sociálních sítích. Komín byl v dezolátním 
stavu, takže jsme jej částečně znovu vystavěli. A to samot-
né hnízdo získalo jenom novou podstavu, jinak je původní. 
Sundali jsme ho jeřábem a následně vrátili. Těšíme se na 
přílet čápů, co na tu změnu řeknou. 

I my se těšíme a přejeme hlavně do startu mnoho štěstí  
a úspěšných dnů.                                                           Hana Helsnerová

Rockový ples v černém
V sobotu 7. března zněly v holešovském zámku 

kytary, baskytary a bicí, linuly se tóny známých rocko-
vých hitů, zároveň se ale po parketu pohybovaly dámy 
v róbách a podpatcích, muži odložili džíny a oblékli 
„kvádra“. Konal se totiž rockový ples s kapelou Press. 
Díky stanovenému dress code byla navozena ta pravá 
rocková atmosféra od samého začátku. Pravidla byla jas-
ná – všichni měli obléct černou, což bylo až na drobné 
výjimky dodrženo.

Kromě „domácí“ kapely Press rock se představila 
také holešovská legenda DJ Šmakin se svou rockotékou 
a v balkonovém sále pak všechny skvěle bavila skupina 
Kiks brass. Nechyběla tak trochu jiná tombola, která 
nabízela sice pouhých 10 cen, o to však byly exkluziv-
nější a samozřejmostí byl i oblíbený foto koutek. Na své 
si tak přišli všichni, kteří dorazili za skvělou zábavou, 

těšili se na pořádnou dávku rocku a zároveň toužili po 
slavnostnější kulturní události. Rockový ples uspořáda-
lo uskupení Akce Holešov. Tito mladí muži nepřestávají 

překvapovat, a to je vlastně i jejich cíl. Tentokrát potěšili 
téměř 600 návštěvníků. 

Hana Helsnerová

ROZHOVOR
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Upřesnění historických údajů v článku Svatý Jan Sarkander
Amatérský badatel pan Karel Kubín ze Všetul, dlouho-

letý člen Vlastivědného kroužku Holešov, se již řadu let po-
drobně zabývá genealogií a navazujícími historickými údaji 
o šlechtickém rodu z  Víckova, který se významně zapsal do 
dějin našeho regionu. Představujeme jeho článek, ve kterém 
upozorňuje na nepřesnost údajů, uvedených ve stati o sv. 
Janu Sarkandrovi v prosincovém Holešovsku.

V různých pramenech a výjimkou se nestal i regionální 
měsíčník města Holešova, HOLEŠOVSKO, ročník 25, číslo 12, 
z prosince 2019, na straně 8, kde v  článku „Svatý Jan Sar-
kander“, je uvedena nepřesnost „… s  majitelem panství 
Bystřice pod Hostýnem Václavem Bítovským z Bítova …“. 
Citace textu „ … s majitelem panství Bystřice pod Hostý-
nem Václavem Bítovským z  Bítova …“ znamená jediné 
vysvětlení toho, že pan Václav Bítovský z Bítova je „jediný 
majitel“ (vlastník1) panství Bystřice pod Hostýnem. Výše 
napsané tvrzení v uvedeném článku je ale mylné a hlavně 
zavádějící. 

Vysvětlení nepochopeného spolku manželské-
ho, pani Bohunky z Víckova († ± r. 1636) a na Bystřici 
pod Hostýnem s panem Václavem Bítovským z Bíto-
va (* ± r. 1573 † 27. 3. 1628).

Pani Bohunka z Víckova2 (*3 † ± r. 16364) a na Bystřici 
pod Hostýnem přijala ve spolek manželský manžela svého, 
pana Václava Bítovského z Bítova (* ± r. 1573 † 27. 3. 1628), 
což dokazuje vklad jejich spolku manželského z  r. 16135; 
Bohunka z Víckova a na Bystřici pod Hostejnem Václavovi 
Bítovskému z Bítova, manželu svému, tvrz a městečko 
Bystřici (pod Hostejnem, pod Hostýnem) s kostelním po-
dacím, ves Loukov s kostelním podacím ves Dobrotice, ves 
Jeníkovice (Jankovice), ves Bejlavsko (Bílavsko) s kostelním 
podacím, ves Slavkov, ves Lhotu, ves Chvalčov, ves Hlinsko, 

ves Rychlov, ves Libosváry, ves Blazice, ves Choniž6 a ves 
Brusný, se dvory, mlejny, horami, lesy, rybníky a summou 
to všecko, což k tej tvrzi, městečku a vsem přináleží, se vším 
toho statku příslušenstvím, jakými jmény jmenovány býti 
mohou a k tomu statku přináležejí, ku pravému jeho jmění, 
držení a užívání ve dcky (desky) zemské vkládám a jeho na 
to nade všecko, kdež co mám a ještě jmíti mohu, přijímám 
na pravej a jednostejnej spolek a činím jej statku svého vše-
ho pravým společníkem a po smrti své nápadníkem7.

Autoři, kteří uvádí nepřesně to, že pan Václav Bítov-
ský z  Bítova je majitel (jediný vlastník) panství Bystřice 
pod Hostýnem, nevědomky pohřbili paní Bohunku z Víc-
kova a na Bystřici pod Hostýnem, manželku pana Václava 
Bítovského z Bítova a na Bystřici pod Hostýnem, ale i tím 
popřeli8 (zamlčeli) závěrečnou část vkladu spolku man-
želského, pani Bohunky … s panem Václavem…, kde je 
mimo jiného napsáno: „…(paní Bohunka z Víckova …), 
… přijímám na pravej a jednostejnej spolek (manžela 
svého, pana Václava Bítovského z Bítova) a činím jej statku 
svého všeho, pravým společníkem (spolumajitelem, spo-
luvlastníkem panství Bystřice pod Hostýnem) a po smrti 
své nápadníkem9 (dědicem panství Bystřice pod Hostý-
nem s příslušenstvím)10“. Výše uzavřený spolek manželský 
jednoznačně dokazuje to, že manželé pani Bohunka …,  
s panem Václavem …, se stali spoluvlastníky panství Byst-
řice pod Hostejnem. Podle již často zmíněného Vkladu spol-
ku manželského pan Václav …, za života manželky své pani 
Bohunky …, se stal pouze spoluvlastníkem (spolumajite-
lem), ale nikdy se nestal nápadníkem (dědicem) a jediným 
vlastníkem panství Bystřice pod Hostýnem11, protože dne 
27. března r. 1628 byl veřejně popravený před brněnskou 
radnicí. Zjednodušeně vysvětleno. Pan Václav Bítovský z Bí-
tova (* ± r. 1573 † 27. 3. 1628) a na Bystřici pod Hostýnem 
skonal dřív, než manželka jeho, paní Bohunka z  Víckova  

(† ± r. 1636) a na Bystřici pod Hostýnem a v době12 Řk.13 
kněze, pana Jana Sarkandera (* 20. 12. 1576 † 17. 3. 1620), 
pan Václav Bítovský z  Bítova byl pouze spolumajitelem 
(spoluvlastníkem) panství Bystřice pod Hostýnem. Nedo-
hledal jsem pramen, kde se dobrovolně nebo nedobrovolně 
zbavila svých spoluvlastnických práv k panství Bystřice pod 
Hostýnem pani Bohunka z Víckova a na Bystřici pod Hostý-
nem, v prospěch manžela svého, pana Václava Bítovského 
z Bítova a na Bystřici pod Hostýnem.

Abych nebyl obviněný z  podjatosti, musím ve zkrat-
ce popsat neméně důležitý spor pana Vilíma Kurovského 
z Vrchlabí14, na svobodném dvoře v Rychlově u Bystřice pod 
Hostýnem15, s pani Bohunkou z Víckova a na Bystřici pod 
Hostýnem, pro nepořádnost jejího spolku manželského  
s panem Václavem … zapsaného r. 1613 v Zdol16, z důvodu 
nekompetentnosti, pana Ladislava Lobkovice17 a úředníků 
Zemských desek. R. 1614, na Svatotříkrálovém (lednovém) 
soudu Markrabství moravského v  městě Olomouci, pan 
Karel starší z Žerotína (* 15. 9. 1564 † 9. 10. 1636) na Dře-
vohosticích, hradě Přerově a Rosicích, hejtman Markrabství 
moravského, „také s právem povolovat spolky manželské“, 
se soudci a přísedícími, podle práva potvrdili nepořádnost 
spolku manželského pani Bohunky … s panem Václavem 
… a opravili nepořádnost spolku manželského, v platnost 
spolku manželského pani Bohunky … s panem Václavem 
… z  r. 1613, k  velké nelibosti Řk. biskupa olomouckého, 
pana kardinála Františka z Ditrichštejna (* 22. 8. 1570 † 19. 
9. 1636)18, neboť již zmíněný z r. 161319 vklad spolku man-
želů pani Bohunky … s panem Václavem …, nebyl v Zdol 
mřežovaný (zrušený). 

Jak se dostala ves Prusinovice s příslušenstvím, do spo-
luvlastnictví manželů pani Bohunky … s panem Václavem 
…, je věc jiná, která není předmětem tohoto pojednání.

Karel Kubín

1 V (text), s menší výškou písma, jsou napsané vysvětlivky nebo doplnění, aby zkrátilo množství pozn. pod čarou a nenarušovalo smysl i povahu textu.
2 Pani Bohunka … je vždy uvedena na prvním místě, z důvodu získaného zděděného majetku, před jejím spolkem manželským, s manželem svým panem Václavem ….
3 Odhadovaný r. * pani Bohunky …, jsem nenapsal z důvodu nejasných rodičů pani Bohunky ….
4 Nejasný text nebo odhadovaná data jsou napsána písmem Kurzíva. Již zmíněné pravidlo se nevztahuje na prameny v pozn. pod čarou.
5Vklad spolku manželského je projednaný a zapsaný do Zemských desek olomouckých (dále jen Zdol), (III), XXXIII, 72, r. 1613, na Zemském Panském soudu Markrabství moravského, který započal svá jednání dne 24. června 
r. 1613 v městě Olomouci, podle Zdol, (III), XXXIII, 68, z r. 1613. MATĚJEK, František a spoluautoři. Moravské Zemské desky, (1567-1642), III, kraj olomoucký. Praha SPN, 1953, s. 456, 457. Záměrně jsem zde napsal celý spolek 
manželský pani Bohunky … s panem Václavem …, abych zamezil jeho nedokonalému a nepřesnému výkladu. Zdol, (III) je možné dohledat v Městské knihovně Holešov.
6 Asi písař Zdol, zaměnil Chomýž nebo Chomíž za Choniž, viz MATĚJEK, František a spoluautoři. Moravské Zemské desky, (1567-1642), III, kraj olomoucký. SPN Praha, 1953, s. 456, 457, pozn. e) tak v originále s. 456.
7 Pro upřesnění Vkladu …, text v (…) doplnil autor pojednání.
8 Např. KNOZ, Tomáš. Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, souvislosti, obecné aspekty. Masarykova univerzita a Matice moravská, Brno, 2006. Autor na s. 195 napsal; …. Tak tomu bylo v případě panství Bystřice pod 
Hostýnem, které před povstáním náleželo Václavu Bítovskému z Bítova, …. V uvedené části věty, autor pani Bohunce z Víckova neuvedl její spoluvlastnický podíl na panství Bystřice pod Hostýnem, v rozporu, viz spolek 
manželský pani Bohunky … s panem Václavem …. MATĚJEK, František a spoluautoři. Moravské Zemské desky, (1567-1642), III, kraj olomoucký. SPN Praha, 1953, s. 456, 457. …. Možné doplnění sporné věty: … Tak tomu 
bylo v případě panství Bystřice pod Hostýnem, které před povstáním náleželo Václavu Bítovskému z Bítova a jeho manželce Bohunce z Víckova, ….
9 Citace z části nedatovaného textu vkladu spolku manželského pani Bohunky… s panem Václavem…, z r. 1613. 
10 Pro upřesnění Vkladu …, text v (…) doplnil autor pojednání.
11 KNOZ, Tomáš.  Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, souvislosti, obecné aspekty. Masarykova univerzita a Matice moravská Brno, 2006. Autor napsal: ||Konfiskovaný|| Bítovský z Bítova Václav ||Výše Konfiskátu|| 100 
% ||Statky|| Bystřice pod Hostýnem, Prusinovice, dům v Olomouci, …, viz s. 782, Příloha II. 1, Moravský konfiskační protokol z roku 1624, ale ten sám autor zaměnil Bystřici pod Hostýnem za Bystřici nad Pernštejnem, viz s. 
796, v Příloze III. 1, Konfiskace a državy moravské šlechty, kde je mylně napsáno; ||Panství|| Bystřice nad Pernštejnem ||1619|| Václav Bítovský z Bítova …, místo správného: ||Panství|| Bystřice pod Hostýnem ||1619|| Václav 
Bítovský z Bítova …. Nedohledal jsem pana Václava Bítovského z Bítova na Bystřici nad Pernštejnem.
12 Mezi červnem r. 1619 (spolek pani Bohunky … s panem Václavem …) a úmrtím Řk. kněze, pana Jana Sarkandera (* 20. 12. 1576 † 17. 3. 1620). Záměrně jsem uvedl dříve napsané vymezení, protože u dotčených osob, 
Pobělohorská soudní rozhodnutí změnily vše k nepoznání. 
13 Římskokatolického.
14 Manžel pani Kateřiny Morkovské z Zástřizl († před 24. 2. 1619), vdovy po panu Vilímovi z Víckova († ke konci r. 1610) a na Bystřici pod Hostýnem a Prusinovicích. Odhadované úmrtí pani Kateřiny z Zástřizl, viz Naše 
Valašsko. Sborník prací o jeho životě a potřebách. Ročník IV. Č. 4. Valašské Meziříčí, 1938, Václav Bítovský a Bohunka z Víckova, s. 170.
15 Naše Valašsko. Sborník prací o jeho životě a potřebách. Ročník IV. Č. 4. Valašské Meziříčí, 1938, Václav Bítovský a Bohunka z Víckova, s. 170.
16 MATĚJEK, František a spoluautoři. Moravské Zemské desky, (1567-1642), III, kraj olomoucký. SPN Praha, 1953, s. 456, 457.
17 Pan Ladislav Lobkovic na Šternštejně, Rybnících, Nejštatli a Holešově, Jeho Milosti Císaře tajný rada, Komorník a nejvyšší Komorník hejtmana Markrabství moravského si neoprávněně přivlastnil pravomoc hejtmana Mar-
krabství moravského. Spolky manželské mohl povolit pouze Panovník, nebo hejtman Markrabství moravského, který zastupoval Panovníka, v jeho nepřítomnosti u soudu. Zjednodušená verze je napsaná z důvodu, protože 
Panovník mohl být současně i Markrabě moravský. Kdo, kdy jak a jakým způsobem mohl povolit spolky manželské, viz např. BRANDL, Vincenc, Spisy Karla Staršího z Žerotína. Oddělení 1. Žerotínovy zápisové o soudě panském. 
Svazek Prvý. Brno 1866, např. s. 174, 175.
18 BRANDL, Vincenc, Spisy Karla Staršího z Žerotína. Oddělení 1. Žerotínovy zápisové o soudě panském, svazek Prvý. Brno 1866, s. 174, 175.
19 MATĚJEK, František a spoluautoři. Moravské Zemské desky, (1567-1642), III, kraj olomoucký. SPN Praha, 1953, s. 456, 457.
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ZÁPIS do prvního ročníku základních škol v Holešově
pro školní rok 2020/2021 se koná v pátek 17. 4. 2020 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, 
které se narodilo do 31. 8. 2014. 

Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které 
se narodilo od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. 
Doporučení: Doklady vhodné k zápisu: 
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zá-
pisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě 
místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí 
pro dítě jinou školu. Na základě obecně závazné vyhláš-
ky města Holešova č. 5/2019, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem Holešov a část 
školského obvodu základní školy zřízené městem Holešov, 
jsou s účinností od 1. 9. 2019 školské obvody určeny takto:

1. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Ja-
rošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, 
Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plaj-
nerova, Sadová, Sportovní, Stojanova, Tovární, Tyršova, U 
Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Ho-
lajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. 
Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očad-
líkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku 

s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, 
Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tuča-
pská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, 
Zámecká, Želkov, č. e. 2.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Ha-
vlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních 
bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky  
s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymic-
ká, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, 
Zahradní. Místní část: Količín 

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne  
i zápis do školních družin. 

Zápis do Mateřské školy Sluníčko
Přijímání žádostí k  předškolnímu vzdělávání, je-

jichž činnost vykonává MŠ Sluníčko Holešov pro školní 
rok 2020 – 2021 proběhne dne 4. 5. 2020 a  5. 5. 2020  
od 9.00. do 12.30 hodin v prostorách mateřské školy na 
Havlíčkově ulici, čp.1409, Holešov (i pro další místa po-
skytovaného vzdělávání MŠ Tučapy a MŠ Všetuly)

OBJEVUJTE S NÁMI SVĚT SE SLUNÍČKEM
Kde? V mateřské škole Sluníčko Holešov. 
www.raab.cz/slunicko/, email:slunicko-hol@seznam.cz
Tel: 573 396 684, Facebook: MŠ Sluníčko Holešov

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Radost
Žádosti rodičů a zákonných zástupců dětí o přijetí  

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 
Mateřské škole Radost, Grohova ul. 1392 v Holešově se 
budou přijímat ve dnech 4. -5. května 2020 od 8.00 do 
16.00 hod v kanceláři MŠ. Další informace jsou uvedeny 
na www.ms-radost.cz/zápis. Tiskopisy potřebné k zápisu 
dítěte jsou zde ke stažení nebo je obdržíte přímo v MŠ.

Naše mateřská škola dlouhodobě rozvíjí program 
založený na podpoře kompetencí dětí k učení, samostat-
nosti, odpovědnosti, schopnosti řešit problémy, chovat 
se s úctou k sobě, ostatním i světu kolem. Postupně jsme 
si vypracovali podmínky a metodické řady činností, které 
takovouto výchovu podporují. V současné době dotvá-
říme program pomocí principů montessori pedagogiky  
do ještě účinnější podoby. Nastavili jsme organizaci, 

přístup i vybavenost prostředí tak, aby zde děti našly to,  
co k dalšímu rozvoji potřebují a mohly tak prožívat radost 
ze svých vlastních pokroků. 

K programu školy patří i zájmové aktivity pro děti, 
jako jsou„HRY SE ZOBCOVOU FLÉTNOU ,„KERAMICKÉ TVO-
ŘENÍ“. Ceníme si také celoročních projektů určených star-
ším dětem. Poznáváme společně historii, kulturu a umění 
našeho města, ekologickou a environmentální problema-
tiku, rozvíjíme polytechnické dovednosti.

Také bychom vám rádi naši školu představili. 
Budova na Grohově ulici má čtyři třídy, pátou určenou 

pro menší počet především těch nejmladších dětí, vlast-
ní školní kuchyň, rozlehlou zahradu. Součástí organizace  
je i budova  mateřské školy v Dobroticích s jednou třídou  
a také přilehlým areálem dvora a zahrady.

Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete 
nás blízko centra města, přesto v klidném a krásném pří-
rodním prostředí. Areál školy je chráněn před dopravním 
ruchem zahradami okolních objektů. Poskytuje dětem zá-
zemí pro klidné a nerušené hry. Třídy jsou velké a slunné, 
s dostatkem prostoru. Umožňují širokou nabídku činností 
a aktivit.

Protože máme vlastní školní jídelnu, jídlo se dostane 
k dětem v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.

Zveme vás na Den otevřených dveří v úterý 21.dubna 
2020 od 8.00 do 16.00 hodin. Můžete si prohlédnout ško-
lu, pozorovat život dětí ve třídách a zeptat se na vše, co vás 
bude zajímat. Srdečně zveme.

Za pedagogický kolektiv
Mgr. Ivana Oralová, ředitelka MŠ

Co Vám nabídneme:
Prostředí mateřské školy s největší kapacitou ve městě
Prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce, přá-
telství, pravidel a řádu
Prostředí pro přirozené vzdělávání
Prostředí mateřské školy s velkou zahradou
Kvalitně vybavené třídy
Rodinnou atmosféru
Kvalifikované a zkušené paní učitelky
Individuální přístup ke každému dítěti
Provoz mateřské školy od 6.15 do 16.30 hodin
Samostatnou logopedickou třídu
Vlastní školní jídelnu
Nabídka zájmových aktivit:
S barvičkou a pastelkou – rozvoj výtvarných schopností
Anglická slovíčka – seznámení s cizím jazykem
Metoda dobrého startu – příprava na čtení a psaní
Brzy budu školákem – příprava na vstup do ZŠ
Zdravý úsměv – vzdělávací program – péče o chrup
Rytmická školička – rozvoj hudebně pohybových dovedností
Kutílek – rozvoj technických dovedností
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Školákem na zkoušku  (2. ZŠ)
Blíží se zápisy do prvních tříd a téměř každý před-

školák se těší do školních lavic. Co všechno to ovšem 
obnáší? Jak moc se změní režim dětí a jak moc je to 
pro předškoláčky těžké? Aby se malým dětem ulehčil 
nástup do prvních tříd, organizují školy přípravná se-
tkání s paní učitelkou. 2.ZŠ v Holešově není výjimkou. 
Již pátým rokem pořádá pro děti z mateřinek a jejich 
rodiče program „Šikovný předškolák“. První setkání tak 
proběhlo minulý týden.

Předškoláky z širokého okolí přivítala paní ředitel-
ka Helena Moravčíková, její zástupkyně Hana Hlobilová  
a paní učitelka budoucích prvňáčků Andrea Krejčí.  
Ta si pro malé zvídálky připravila bohatý program. Než 
se ovšem děti pustily do připravených úkolů, rodiče 
byli pozváni na prohlídku celé školy. Seznámili se tak  
s učebnami, družinami i s nově opravenou tělocvičnou. 
„Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním život-
ním mezníkem. Hodinová setkání s ostatními dětmi  
a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na 
školní prostředí,“ vysvětlila ředitelka školy.

Po odchodu rodičů se malí žáčci navzájem před-
stavili a seznámili se se sovičkou jménem Kuki, která je 
provázela celým programem. Děti absolvovaly několik 
seznamovacích her, zatančily si, zazpívaly, poznávaly 
písmenka i číslice, a dokonce si i zasoutěžily. V rámci 
programu uvolňovaly zápěstí a procvičovaly úchop tuž-
ky. To vše za doprovodu dětských písniček. Při rozloučení 
všichni dostali jako odměnu razítko. „Grafomotoriku se 
vždy snažím doprovodit písničkami. Pro děti je to tak 

mnohem zábavnější. V lavicích právě sedí předškoláci, 
kteří se chystají k nám do školy a na které se moc těší-
me,“ prozradila s úsměvem Andrea Krejčí. 

V loňském roce škola otevřela třídu pro bystré 
žáky. Ta má mezi rodiči velký úspěch. „Snažíme se ne-
ustále někam posouvat a rozvíjet se. Nyní bychom rádi 
podpořili bystré a nadané žáčky, na které se v součas-
ném školství trochu zapomíná. Pro zájemce pořádáme 
informační schůzky. Tímto zvu všechny rodiče 6. dubna  
v 16 hodin k nám do školy,“ vyzvala Helena Moravčíková. 

Z programu „Šikovný předškolák aneb hrajeme si 
na školu,“ měli malí účastníci velkou radost. „Nejvíc se 
mi líbil vláček kolem třídy a soutěž s číslicemi,“ chválil 
si jeden z místních předškoláků. Další setkání tak pro-
běhne 17. března a 7. dubna v 15.30. Už teď se na malé 
posluchače všichni těší. 

Hana Nevrlá

Malá technická 
univerzita v 2. ZŠ

Naši nejmenší žáci se již šestkrát setkali s kamarádem 
Tomášem, který je vždy naučí něčemu novému v oboru sta-
vebnictví. Tentokrát se z prvňáčků stali energetici. Děti si 
povídaly o různých typech elektráren a o tom, jak dlouhá je 
cesta elektřiny, než se dostane do našich domácností.

Po získání informací se všichni pustili do práce. Na ko-
berci tak vyrostla elektrárna, vlak, který přiváží uhlí, stožáry, 
elektrické dráty a v neposlední řadě domy, do kterých je 
elektřina vedena. Dětem se celý projekt velmi povedl. Od-
měnou jim byl certifikát – Malý energetik.         2. ZŠ Holešov

JAHODOVÁ FARMA 
Z HOLEŠOVA 

hledá brigádníka 

TRAKTORISTU
TEL. 777 659 990
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Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet 
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený 
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení 
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší. 
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel 
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesou-
hlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání pro-
středky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se 
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu 
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na 
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Dů-
sledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba 
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se 
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem 
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
jeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba 
právě v rozměrech domu.

3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.

Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny 
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, prů-
mysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní 
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních 
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

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

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební 
hodina pro zájemce na začátku září.

Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy 
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě 
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do 
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po-
lovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Prin-
cezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první 
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Tře-
běticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše 
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andr-
lík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už 
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit 
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky 
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt 
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách. 

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli 
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům 
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu 
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

1. ZŠ opět na Horní Bečvě
Nástup do sedmého ročníku pro mě letos neznamenal 

jen to, že jsem zase o rok starší. Těšila jsem se na lyžařský  
a snowboardový kurz. Ten pro nás byl jednou z mála mož-
ností seznámit se s našimi vrstevníky ze 7. B a 7. C. 

Lyžák probíhal bez jakýchkoli problémů, takže nás 
učitelé chválili. Moc se mi líbilo, kolik jsme si toho společ-
ně užili, a vytvořili si vzpomínky, k nimž se budu vždy ráda 
vracet.

Mile mě překvapilo hlavně ubytování v hotelu Mesit 
na Horní Bečvě. Všechny pokoje byly moc hezky zařízené. 
Týden byl opravdu nabitý a dny plynuly až neskutečně rych-
le. Každodenní nová vrstva sněhu naplňovala mé představy 
o hezkém pobytu na horách, a když mezi mraky vykouklo 
sluníčko a osvítilo kopce, cítili jsme se jako v pohádce. Celý 
týden jsme lyžovali a snowboardovali. Hodně úsilí mě stál 

Jedničky z jedničky
V matematice nám rostou na 1. ZŠ velké talenty. 

V okresním kole matematické olympiády 5. tříd si naši 
žáci vedli skvěle. Z 39 soutěžících obsadili se stejným po-
čtem bodů 1. – 4. místo Kristýna Sadilová (5. A), Matěj 
Tomeček (5. A) a Jonáš Zapletal (5. B). Poslední stejně 
umístěný žák je ze ZŠ v Bystřici pod Hostýnem. Na dal-
ších pěkných místech (7. – 12.) se objevila naše Natálie 
Marková (5. B) a Anna Trhlíková (5. C).  Druhý stupeň ne-

čtvrteční večer, kdy jsem šla s ostatními na večerní lyžování. 
Tuto poslední hodinu na sněhu jsem si užila nejvíc. Nejen, 
že jsem zvládla sjet celý svah až dolů, ale také jsem se ne-
skutečně nasmála s kamarády. Následovala závěrečná pár-
ty. Čtyři hodiny skákání na chytlavé písničky. Bylo úžasné 

vidět úsměvy všech vrstevníků a ostatních zúčastněných.  
A pak nastal pátek, který měl naši partu znovu rozdělit. Teď 
se budeme vídat zase jenom na chodbě školy. Kurz jsem si 
užila a jednou na něj ráda zavzpomínám.

Kamila Srovnalová, 7. A

zůstal pozadu. Již druhým rokem je vyhlašována krajská 
soutěž třídních kolektivů. Tady si velmi dobře vedli naši 
zástupci v 6. C – získali 3. místo v konkurenci dvaceti 
tříd Zlínského kraje. Třídy 7. C a 8. C obsadily ve svých 
kategoriích druhá místa (také v konkurenci 20 nebo 21 
zúčastněných družstev). Největší úspěch zaznamenala 
9. C, která v kraji zvítězila a jako odměnu získala zájezd 
do Olomouce do Pevnosti poznání i s programem.



16 | holešovsko www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Sedmáci z 3. ZŠ Holešov byli na lyžáku
V termínu 3. 2.-7. 2. 2020 jsme byli na lyžařském kurzu na Horní Bečvě ve Ski are-

álu u Sachovy studánky. Ubytování jsme měli v hotelu Labyrint. Pokud jsme nebyli pří-
mo na sjezdovce, tak jsme trávili veškerý čas na hotelu. Zalyžovali jsme si, strávili jsme 
společně spoustu času, poznali jsme se, hráli jsme různé hry a přežili jsme to ve zdraví. 
Někteří další účastníci se chtějí podělit o své zážitky se čtenáři časopisu.

Lyžák jsem si užila i samotné lyžování bylo super. Večerní program byl podle mě nej-
lepší a poznala jsme se s novými lidmi. Jídlo bylo super a programy a hry jsem si také užila.

Lyžák se mi moc líbil. Naučila jsem se lyžovat. Paní kuchařky a kuchaři výborně 
vařili. Jeden den pršelo a nešli jsme na svah. Místo toho jsme hráli zábavné hry. Pak 
nasněžilo a krajina byla krásně bílá.

Na lyžáku jsem si moc užila. Bylo to super, všichni jsme si zalyžovali a i ti, co na ly-
žích nikdy nestáli, sjeli taky svah. Ubytování mohlo být lepší, ale pak to bylo v pohodě. 
Nejvíc mě bavily týmové hry. 

 žáci 7.A, 7.B a 7.C z 3. ZŠ Holešov

Mezinárodní den pizzy ve 4. oddělení ŠD při 3. ZŠ Holešov
Na pozvání Poe Poe jsme 11. února celí nedočkaví stáli před dveřmi restaurace. 

Všichni jsme byli zvědaví, jak se taková dobrá pizza dělá a vůbec jsme netušili, jestli to 
sami zvládneme. Čekal na nás pan majitel a usměvavé slečny z obsluhy restaurace. Na-
chystali pro nás stůl plný ingrediencí, ze kterých jsme si mohli vybrat právě to, co máme 
na své pizze nejraději. Prvním krokem byla nezbytná hygiena a potom, světe div se – 
rukavičky. Teď už mohlo naše kulinářství propuknout na plné obrátky. Každý vlastnil 1/3 
pizzy a tu si vyšperkoval podle své chuti. Největší úspěch měla šunka, kukuřice a brokoli-
ce, slanina, žampiony a cibulka nám pizzu moc neozdobily. Po upečení jsme své výrobky 
slupli jako malinu a podle prázdných táců bylo vidět, že všem ohromně chutnalo. Když 
se dobře bavíme, čas letí rychleji, a protože nic netrvá věčně i oslava Mezinárodního dne 
pizzy v Poe Poe se nachýlila ke svému konci. Každý si uklidil své místečko, poděkovali 
jsme za netradiční oslavu a možnost vidět a zkusit si něco nového a hurá zpátky do školy. 
Ještě jednou všem pracovníkům Poe Poe děkujeme za nevšední zážitek a přejeme hodně 
a hodně spokojených zákazníků.                            děti ze 4. oddělení ŠD, 3. ZŠ

Někdejší osobní asistent Freddieho Mercuryho u nás připomněl 
nebezpečí AIDS

Naše gymnázium hostilo 5. února výjimečnou před-
nášku TFA PROJECT (TITANIC – FREDDIE – AIDS). Zhruba 
160 studentů dostalo příležitost vyslechnout si přímé svě-
dectví o zákeřnosti nemoci AIDS, o které se s nimi podělil 
někdejší osobní asistent legendárního zpěváka Freddieho 
Mercuryho Peter Freestone.

Autorem TFA PROJECT je český zpěvák Milan Šatník. 
Samotná zkratka vychází z paralely mezi onemocněním 
AIDS a ledovcem. Podobně jako Titanic byl Freddie Mercury 
zničen tichým nepřítelem. Zákeřná nemoc 
AIDS je v jistém slova smyslu jako ledovec, ze 
kterého sice vidíte jen špičku, ale „pod hladi-
nou“ je ukryté smrtelné nebezpečí. 

Celá přednáška je postavená na osob-
ních zkušenostech muže, který stál po boku 
Freddieho Mercuryho v jeho posledních 
dnech života. Peter Freestone, který dnes 
žije u Hradce Králové, tak napříč Českem líčí 
smutný příběh legendárního zpěváka od 
nákazy virem HIV až po jeho tragický skon. 
Hudební legendu nedávno ve velkém při-
pomněl úspěch filmu Bohemian Rhapsody, 
přednáška ale příběh rozvinula dál. Její sou-
částí bylo několik skvěle sestříhaných videí, 

ve kterých se střídaly slavné koncertní záběry legendárního 
zpěváka s těmi, v nichž již nemoc viditelně postupovala do 
své závěrečné fáze. Studenti i tak mohli na vlastní oči po-
zorovat destruktivní účinky této smrtelné a stále aktuální 
nemoci. Svůj videovzkaz k reálným záběrům ze života Fred-
dieho Mercury připojil také legendární kytarista skupiny 
QUEEN Brian May, který dal celému projektu své požehnání.

Závěr přednášky patřil studentům, kteří se mohli 
ptát na to, co je zajímá. Mohli se tak mimo jiné dozvědět,  

co obnášela práce osobního asistenta rockové hvězdy, jaká 
byla poslední Mercuryho slova před smrtí, co pan Freestone 
dělal po jeho skonu anebo jak se mu líbil již zmíněný film 
Bohemian Rhapsody, na němž osobně spolupracoval.    

Bylo nám ctí Milana Šatníka a Petera Freestona  
u nás přivítat a pomoci šířit jejich osvětu dál. Věříme,  
že za podobně záslužnou činnost by si zasloužili více pozornosti  
i ocenění. Přejeme jim ať jim elán i zdraví vydrží!

Mgr. Vít Janalík   

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč
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Festival pro čolka
OUTDOOROVÝ FESTIVAL O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ
Už jste měli čolka, skokana nebo užovku doslova na dosah 
ruky? Potkejte se s těmito vzácnými živočichy naživo v krás-
ném prostředí Kurovického lomu. Outdoorový festival na-
bídne nabitý program plný přírody, vzdělávání i adrenalinu.
HVĚZDY KUROVICKÉHO LOMU
Vápencový lom je ideálním místem ke koupání. Prů-
zračnému jezírku tyrkysově modré barvy jen tak někdo 

neodolá. Krom návštěvníků jsou ve vodě k vidění také 
pestrobarevní kapři koi. Lom je mimo jiné domovem  
i naší festivalové hvězdy čolka obecného a čolka vel-
kého. V podvečer si návštěvníci festivalu vyslechnou 
koncert vzácné kuňky obecné či skokana skřehotavého.  
A když dostane užovka obojková (místní predátor) 
hlad, lze v okolních křovinách zahlédnout zápasy na 
život a na smrt.

BEZ ODPADU
Celá akce proběhne v duchu konceptu ZERO WASTE. Bu-
deme rádi, pokud si na festival přinesete vlastní hrnky, 
sklenice či příbory. Výborné domácí limonády, Záhlinické 
pivo a pochoutky z lokálních zdrojů vám do nich budeme 
servírovat s největší radostí. Potěšíte nás také, pokud do-
razíte pěšky či na kole.

Akce MD Holešov začaly letošní rok na semináři 
Zločiny komunismu v Praze

Více než 150 studentů z celé České republiky se dne 
24. února v předvečer výročí komunistického státního 
převratu v Československu zúčastnilo v prostorách Sená-
tu Parlamentu ČR semináře Zločiny komunismu a stejně 
jako tomu bylo v loňském roce i letos zde měli Mladí de-
mokraté Holešov své zastoupení, které se aktivně podí-
lelo na organizaci této akce. Studenti absolvovali několik 
přednášek od tří kvalifikovaných historiků, z nichž dva 
pracují v Ústavu pro studium totalitních režimů a jeden v 

Muzeu paměti XX. století. Čtvrtým panelistou této akce 
byl senátor Tomáš Czernin, díky kterému tato akce moh-
la proběhnout. Po vyslechnutí všech čtyř panelistů měli 
studenti možnost debatovat jak se všemi čtyřmi před-
nášejícími, tak i se senátory Pavlem Fischerem a Mar-
kem Hilšerem, kteří mezi nás posléze zavítali. Věříme,  
že i díky této akci si mohou mladí lidé stále více a více 
uvědomovat důležitost demokracie.

Jan Kolář

FOTO: zleva Štěpán Dulava, Jan Kolář, Tomáš Czernin a Tomáš Němec 

Počasí v roce 2019 
na stanici ČHMÚ v Holešově

Loňský rok byl svojí průměrnou teplotou vzduchu 
10,78°C druhým nejteplejším po roce 2014 za 66 let tr-
vání měření v Holešově. Od 5 letého průměru 10,27°C 
byl teplejší o půl stupně Celsia a od 66 letého průměru 
8,91°C  o téměř dva stupně Celsia. Květen byl jediným 
chladnějším měsícem, 2°C pod normálem  s průměr-
nou teplotou vzduchu 12,02°C . Zaznamenali jsme 55 
letních a 28 tropických dnů. Přičemž 1. letní teplota 
vzduchu byla naměřena 25. dubna a poslední dokonce  
až 24. října. Maximální teplota vzduchu 35,0°C byla 
naměřena 1. července. Měli jsme možnost pozorovat 
bouřku 32 dní v roce.  Zima byla mírná s 26 dny souvislé 
sněhové pokrývky. Nejnižší teplota vzduchu – 15,4°C 
byla naměřena 31. ledna.

Padající srážky byly úhrnem 732,5 mm vyš-
ší než  5 letý průměr  570,7 mm i než 66 letý průměr  
622,8 mm. Pouze měsíc duben měl srážkový deficit  
23 mm od normálu 40,4 mm. V květnu pak spadlo 113 l 
vody na m2,tedy téměř 2x více srážek než je pro toto roč-
ní období obvyklé, přestože v roce 2010 spadlo dokonce 
221 l vody na m2.

Petr Škop,
vedoucí MSt Holešov

SPOLEČNOST
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Holešov si připomněl 357. výročí smrti rabína Šacha 
(1621 – 1662). Od večera 25. února  přijížděli do měs-
ta Židé z celého světa, aby se pomodlili u jeho hrobu  
a v synagoze. Šach, který v Holešově žil a zemřel, je mno-
hými považován za jednoho z deseti nejvýznamnějších 
židovských učenců na světě. Období jeho smrti je pro 
poutníky velmi významné až mystické, protože slova 
modlitby pronesená u rabínova hrobu sílí.

Únorové výročí rabínovy smrti se řídí lunárním 
kalendářem, letos připadlo na 26. únor, zatímco loni to 
byl 6. únor. První chasidé se v Holešově objevili v úterý 
25. odpoledne, během úterního večera a noci na středu 
26. se v synagoze a na židovském hřbitově vystřídalo tři 
sta Židů, kterým byla správa památky k dispozici. Brzy 
ráno se konala také společná modlitba a další vlny pout-
níků čekaly památky také během odpoledne a večera. 

„Podobnou sílu emocí lze u nás vidět snad už jen v Mi-
kulově.“ řekl k průběhu letošního Šachova výročí smrti, 
takzvanému jahrzeitu správce a průvodce židovských 
památek Vratislav Brázdil. 

Rabín Šach patří mezi nejvýznamnější rabíny po-
hřbené na území České republiky. Takových míst přitom 
u nás moc není. Co do významu a mimořádnosti je Ho-
lešovu nejbližší Krakow a Bratislava. Vlastním jménem 
Šabtaje ben Meir HaKohena se narodil v roce 1621 v li-
tevském Vilnu a zemřel v roce 1662 v Holešově, kde před 
smrtí působil jako rabín. Jeho práce věnované přede-
vším židovskému právu jsou pro židovský svět zásadní. 
Některé knihy, které Šach napsal, jsou během turistické 
sezony k vidění ve studovně ve druhém patře synagogy.  

Dana Podhajská

Židé si připomněli výročí rabína Šacha, poslední únorový týden 
se do města sjížděli poutníci

140. výročí oslavil SDH Holešov a TJ Sokol Holešov společným plesem
Jak jinak oslavit tak krásné jubileum než neméně 

krásnou společenskou akcí. O úvodní slovo „Hasičsko-so-
kolského“ plesu se postaral starosta města Holešova Ru-
dolf Seifert, k historii krátce pohovořila starostka Sokola 
Irena Smrčková a hosty přivítal také starosta SDH Petr 
Šidlík. Všichni zmínění potom vystřihli na parketu zaha-
jovací taneční sólo. Pobavit se 29. února do místní hasič-
ské zbrojnice dorazilo opravdu spoustu lidí.  Plný byl sál, 
parket i výčep. Na dvě stovky plesajících návštěvníků si 
užívaly svižné tóny hudební kapely Brixen Band, která 
představila hity starší i současné. Samozřejmostí byla 
bohatá tombola, nechybělo dobré jídlo ani fotokoutek.

Hana Helsnerová, foto Michal Petráš

SPOLEČNOST

Nevšední úlovek
Na 25. února letošního roku jistě dlouho neza-

pomene člen místní rybářské organizace pan Vojtěch 
Bradík z Prusinovic, kterému se povedl chytit v lokalitě 
Rybníčky velmi zajímavý úlovek - kapr koi. Jedná se  
o okrasnou formu vyšlechtěnou z našeho kapra až  
v dalekém Japonsku. Říká se, že pro svoji barevnou origi-
nalitu na světe neexistují dva stejní koi kapři. Co se týče 
délky, tak měřil 74 centimetrů a váha byla odhadnuta 
na 7 kilo. Zvolená nástraha zůstává tajemstvím mezi lov-
cem a rybou jako to běžně mezi „tichými blázny“ bývá. 
Pan Bradík coby dlouholetý aktivní rybář se dle jeho slov 
s tímto druhem setkal z pozice šťastného lovce poprvé 
v životě. Jen pro úplnost uvádím, že ryba byla vrácena 
zpět vodě a tak doufám, že se brzy další rybář dočká ulo-
vení této krásné ryby a dostane se jí stejného respektu  
a péče jako tomu bylo v tomto případě.

 Petrův zdar!
Kamil Horák, SSR při MěÚ Holešov
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VÝROČÍ

4. 4. 1910 V Holešově se narodil DUTKA František, JUDr., operní pěvec. Absolvent holešovského gymnázia. Účinkoval v opeře Studio při Studentské filharmonii (1931-1935), v letech 
1935-1939 sborista Pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, sólista opery v Olomouci (1942-1946). V letech 1953-1955 zpíval v operetě ostravského divadla a od 
roku 1955 byl sólistou opery divadla v Opavě. Často vystupoval v rozhlase a na koncertech. (†4. 3. 1979 v Ostravě) – 110. výročí narození

16. 4. 1900 V Holešově se narodil  CVEK Rudolf, herec a operetní zpěvák. Syn holešovského listonoše. V Kroměříži hrál s místními ochotníky z Nadsklepí a Sokola, od počátku role výhradně 
komické. S nimi jezdil na zájezdy do okolí, často vystupoval v Holešově s Alenou Růžičkovou, Metodějem Bokůvkou, Jaroslavem Rohanem a Františkem Dutkou. V roce 1930 
přesídlil na žádost Františka Šrámka do Holešova a působil jak v Sokole, tak i na Centrálu jako herec, zpěvák i režisér. Hrál a zpíval po celé Moravě. V roce 1942 byl gestapem 
zatčen a od 26. dubna do 1. září 1944 vězněn jako „politický“ ve Zwickau v Sasku. Po osvobození vedl úspěšně 10 let divadlo v Krnově. Od roku 1955 působil v Ostravě, pak se 
vrátil do Holešova a přitom stále hrál a zpíval na mnoha místech severní Moravy. (†27. 6. 1980 v Přerově) – 120. výročí narození

19. 4. 1900 V Holešově se narodil PODHORSKÝ Aleš, vl. jm. Antonín Pasáček, zasloužilý umělec. Holešovský ochotník, v Praze vystudoval dramatickou konzervatoř. Po studiích působil  
v Kladně, režijně se uplatnil ve Východočeském divadle v Pardubicích, v brněnské činohře i v Národním divadle v Praze. Inscenoval např. Čapkovu „Bílou nemoc“, Stroupež-
nického „Naše furianty“, Gogolova „Revizora“, Mahenova „Jánošíka“. V roce 1949 nastoupil jako ředitel u Národního divadla v Brně. Po dvou letech se vrátil do Prahy, kde 
zformoval soubor Ústředního divadla československé armády na Vinohradech, ale pak se znovu vrátil do Brna. Jako režisér spolupracoval také s rozhlasem. V letech 1947 
až 1953 se v zestátněné kinematografii uplatnil i jako herec. V prvním českém barevném snímku, dramatu podle divadelní hry Aloise Jiráska „Jan Roháč z Dubé“, se uvedl  
v historické úloze českého šlechtice a nejvyššího purkrabího Menharta z Hradce. Byl též významným pedagogem. Jako externí profesor brněnské divadelní fakulty JAMU  
a pak pražské AMU učil herectví a režii a vychoval za tu dobu mnoho herců a režisérů. (†19. 8. 1964 v Praze) – 120. výročí narození

26. 4. 1975 Zemřel DOLANSKÝ Julius,  PhDr., DrSc., literární historik, slavista, bohemista, komparatista, kritik a kulturní publicista. Studoval jihoslovanské jazyky na univerzitách  
v Bělehradě, Záhřebu a Lublani. Řádný profesor na Karlově univerzitě v Praze, ředitel Slovanského ústavu, člen domácích i zahraničních vědeckých společností. Průkopník slo-
vanské komparistiky. V r. 1973 vyšly v Holešově jeho překlady statí holešovského obrozence Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna „Doporučení české řeči a literatury“ a „Pokus  
o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“. (*23. 2. 1903 v Holešově-Všetulích) – 45. výročí úmrtí

27. 4. 1900 Narodil se UHEREK Richard, akademický malíř, pocházel z Holešova, dětství prožíval na Plačkově spolu s bratrem Rudolfem, malířem - akvarelistou. Richard studoval kraji-
nářství na AVU v Praze u prof. Otakara Nejedlého. Od šedesátých let bydlel ve Veselíčku. Zabýval se krajinnou malbou Přerovska, Velkých Karlovic a ciziny, zejména Jadranu 
a historických center měst. Na jeho obrazech najdeme hanáckou rovinu, Hostýnské vrchy i Pobečví. Maloval také portréty a květinová zátiší, výstavy měl po celé republice. 
Poslední výstavu jeho díla uspořádal Holešov v roce 1972. (†31. 10. 1974 Veselíčko u Lipníka) – 120. výročí narození

29. 4. 2005 Zemřela MAKOVSKÁ Marta, malířka a hudebnice. Po 1. světové válce se s rodiči přestěhovala do Holešova, kde žila v letech 1918-1938. Již na dívčí měšťance vydávala časopis 
Studánka, který také ilustrovala. Absolvovala obchodní školu v Přerově. Soukromě studovala v Praze u J. Hovory, prof. Zity Rücklové a Maryši Neubertové. Žila v Praze, ale své 
volné chvíle trávila na Rusavě, která se stala námětem řady jejích obrazů. Od roku 1991 je čestnou občanskou Rusavy a spoluautorkou (s Václavem Karafiátem) knihy „Paleta 
malířů z krajiny pod Hostýnem“. V roce 1996 se přestěhovala do Bystřice. Její obraz „Bystřice pod Hostýnem“ zdobí stěnu zasedací síně bystřické radnice. V letech 1984, 1985 
a 1988 vystavovala také v Holešově. (*5. 3. 1916 ve Vídni) – 15. výročí úmrtí

VÝROČÍ - DUBEN

Skautský únor
Ať je zima, nebo ne, skauti se neleknou a směle 

vyráží do přírody. A únor byl právě jeden z těch měsíců 
nabitých akcemi. 

Vlčata a skauti popadli sjezdovky a snowboardy 
a vyrazili na svahy do Hraběšic. Počasí přálo, poslední 
zbytky umělé zimy na sjezdovkách taky, a tak dvacet 
nadšenců, pokročilých i začátečníků, během několika 
hezkých dní brázdilo sjezdovku. Oproti tomu roveři, tj. 
nadějní skautští vedoucí, vyrazili na horolezeckou stě-
nu, a začalo se trénovat na případné letní výstupy. 

Do přilehlých Hostýnských vrchů se vypravily nej-
mladší skautky. Úspěšně pomohly Královně jara získat 
její korunu od Zimního krále, takže se můžeme v nej-
bližší době těšit na příchod opravdových jarních dní.  
A protože jsme nechtěli, aby klubovna zůstala zapo-
menutá a prázdná, zaplnila se dvaadvacátého února 
skautkami současnými i bývalými, aby se oslavil Den 
zamyšlení (Thinking Day), který je celosvětovým svát-
kem skautek, a povyprávěly se ty nejdobrodružnější  
a nejzajímavější příhody ze skautování.

A aby toho nebylo málo, a abychom nevynechaly 
skautky, tak ty se daly na túru, na kterou vzpomíná Vr-
táček:

 V pátek jsme se společně s holkama sešly v klu-
bovně a vysvětlily si pravidla hry, kterou budeme hrát 
po cestě. Byla to hra na poznávání stromů v zimě. Poté 
jsme se společně vydaly přes Žopy a po červené až na 
místo pod Lysinou, odsud po námraze a krásně křupají-

cím ledu a sněhu až k Pod Javorčímu. Suprově se rozbí-
jely kaluže a fotily rampouchy. Pak jsme si zahrály jednu 
hru. Šlo v ní o to, že jeden člověk počítal do dvaceti a 
ostatní šly na nějaké místo. A z toho místa se pak po 
jednom snažily dostat co nejblíže k tomu člověku, tak 
aby je vůbec neviděl. Vyhrála to Člo, protože se nebála, 
a když jsem byla otočená zády, tak vyběhla z keře a sko-
ro se mě dotkla. Zhruba po dvaceti minutové obědové 
přestávce jsme zase vyšly, tentokrát už dolů směrem 
na Rusavu. Přeběhly jsme potok, a když jsme konečně 
došly na Rusavu, zjistily jsme, že autobus jede až za ho-

dinu. A tak jsme já, Člo a Kája šly vyběhnout první kope-
ček, který jsme uviděly. Bylo odsud krásně vidět, a tak 
jsme tam  chvíli zůstaly. Po patnácti minutách už nás to 
přestalo bavit, a tak jsme běžely zase zpátky za ostatní-
ma na zastávku. Kdotoje a Kája (přezdívky) jely po chvíli 
autobusem do Bystřice a my hned po nich do Holešova. 
Před klubovnou jsme si zakřičely pokřik a jely domů. Vě-
řím, že jsem si tuhle výpravu neužila jen já, ale i moje 
kamarádky ze skautu. A proto moc děkuji vedoucím  
a všem, co se na téhle výpravě podíleli, za krásný výlet.

Vrt
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TYMY

TYMY - plán akcí
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
15. 4. Čaj o páté - od 17 hodin v čajírně v TYMY 
17. 4. Centrum praventivní medicíny – od 9 hodin, 
objednávky na: www.meil.cz/premedical, 
meil: brno@cepem.cz
17. 4. Odpoledne s PC hrami – od 15:30 hodin
17.-18. 4. Noční deskohraní - od 18 hodin
18. 4. Soutěž technických dovedností 
19. 4. Florbalový turnaj – od 9 hodin v TYMY 
22. 4. Den Země na zahradě TYMY – od 15:00 hod
22. 4. Setkání se zahraničními dobrovolníky 
24. 4. Máme rádi Česko – soutěž o Česku pro žáky 5. tříd ZŠ
24. 4. Čtenářsko – výtvarný klub pro děti 
29. 4. Cestovatelský večer Itálie, Španělsko, Řecko 
– s vařením a ochutnávkou specialit – od 16:30 hodin
30. 4. Slet čarodějnic – od 17 hodin

Vítězkou 10. ročníku oblastního kola Dívka roku 2020 se stala 
v SVČ TYMY Julie Poláková

Soutěž „Dívka roku“ je určena slečnám ve věku 13 – 15 
let. V letošním roce se koná již 31. ročník této soutěže. V led-
nu a únoru probíhala oblastní kola po celé ČR. V Holešově 
v SVČ TYMY se konal již 10. ročník oblastního kola soutěže 
Dívka roku. Tato akce se uskutečnila v sobotu 15. února 2020. 
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 7 dívek, z nichž se 

oblastního kola zúčastnilo nakonec jen 6 děvčat. Děvčata če-
kal náročný den, plný zajímavých aktivit.

Nejdříve se dívky učily pod vedením Olgy Peškové 
úvodní choreografii, dále zkoušely své první krůčky na 
předváděcím molu a vypilovaly také svá volní vystoupení. 
S lektorkou jumping trampolín Kájou Vaclachovou trénovaly 
tuto zajímavou disciplínu. Své znalosti manuální dovednosti 
děvčata ukázala ve dvou neveřejných disciplínách – nejdříve 
před porotci vyplnily test znalostí a poté vyrobily přáníčko  
k Valentýnovi.

Slavnostní galavečer byl zahájen v 17 hodin. Galavečer 
byl určen široké veřejnosti, zúčastnili se ho hlavně rodinní 
příslušníci a kamarádky soutěžících. Po úvodní choreografii 
moderátor představil všech 6 dívek a poté se konala první 
disciplína, ve které si dívky losovaly otázku, na kterou měly 
co nejlépe odpovědět. Dalším kolem bylo cvičení na trampo-
líně, třetí disciplína byla volná disciplína. Dívky si zvolily hru 
na flétnu, hru na klavír nebo housle, dále hip hop, taneček  
s pejskem a moderní gymnastiku. Vrcholem celé soutěže 
byla závěrečná promenáda ve společenských šatech.

Mezi jednotlivými soutěžními koly se představili zají-
maví hosté. Prvním z nich byl účastník MS v Brazílii v brea-
kdance Jan Vojtek z Přerova a vynikající breakista Eduard Ko-
tikov ze Zlína, dalším hostem byl vítěz Dětské porty Ladislav 
Pešák. Dále v programu vystoupil člen brněnské filharmonie 
františek Kantor a v rámci programu se také představily dívky 
z kroužku SVČ TYMY Hiphop.

V porotě zasedlo celkem 10 zajímavých osobností. – 
např. senátorka Šárka Jelínková, poslankyně parlamentu 
ČR Alena Gajdůšková, zastupitelka města Kroměříže Olga 
Sehnalová, ředitelka 1. ZŠ Jarmila Růžičková, profesor JAMU 
František Kantor, breakisté Eduard Kotikov a Jan Vojtek, re-
daktorka deníku Kroměříž Martina Valentíková, ředitelka 
SVČ Jarmila Vaclachová a předsedkyní poroty byla Renata 
Janečková – účastnice miss ČR v roce 1994.

Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu vybrat ty nej-
lepší. Nakonec porota rozhodla o udělení titulu Dívka roku 
2020 – dívce č.3 , Julii Polákové ze Zlína, 2. místo získala Natá-
lie Stibůrková z Loukova, 3. korunku převzala Nikol Jemelíko-
vá z Rajnochovic. Titul dívka talent získala Anna Matějíčková 
ze Stříbrnic. Svou dívku volili také diváci – titul dívka sym-
patie získala Natálie Hrdinová z Loučky. Karolína Večeřová se 
stala dívkou TYMY. Vítězce letošního ročníku Dívka roku 2020 
přišla popřát a předat korunku loňská vítězka Vanda Šimková.

Vzhledem k velmi vyrovnaným výkonům v oblastním 
kole všechny dívky postupují do republikového finále, které 
se uskuteční na konci března v Praze.

Letošní, desátý ročník oblastního kola Dívka roku 2020 
byl velmi úspěšný, soutěžící i diváci spolu prožili spoustu 
krásných okamžiků a na závěr nechyběly ani emoce v podo-
bě slziček štěstí.

Děkuji všem dívkám a všem porotcům za krásné pro-
žitky. Za podporu a spolupráci děkuji také všem sponzorům, 
pomocníkům a organizátorům.          Mgr. Jarmila Vaclachová
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Holešovští atleti během halové sezony doslova zářili!
V období ledna a února probíhala nabitá halová atletická 
sezona, do níž výrazným způsobem promluvili i závodníci 
Atletiky Holešov. Během dvou měsíců se členové klubu, od 
atletických přípravek po dospělé, zúčastnili celkem bezmála 
20 závodů, a dosáhli velmi výrazných úspěchů.
Do výčtu dosažených úspěchů a výsledků jsou zahrnuty jen 
mistrovské soutěže – Krajský přebor, Mistrovství Moravy  
a Mistrovství České republiky.
HALOVÝ KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO A STARŠÍHO 
ŽACTVA (OSTRAVA – 26.1.)
celková klubová účast – 22 závodníků
medailisté:
Vendula Miková (ml. žákyně) 1. místo 60 m překážek
1. místo skok daleký
Petr Greguš (st. žák) 2. místo 60 m překážek
Daniel Kupka (st. žák) 3. místo 300 m
Následovala tři Halová mistrovství Moravy a Slezska – mlad-
šího a staršího žactva a tzv. „gigant“ - společné mistrovství 
pro kategorie dorostu, juniorů a dospělých. S ohledem na 
každoročně narůstající počet atletických klubů a oddílů na-
příč celou republikou, a zároveň doslova raketově rostoucí 
úroveň výkonnosti v mládežnické atletice, je už samotná 
nominace na tyto závody, a možnost na nich poměřit své 
síly s těmi nejlepšími, obrovským úspěchem!

HALOVÉ MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA ML. 
ŽACTVA (OSTRAVA – 31. 1. )
Vendula Miková 2. místo 60 m překážek
2. místo skok daleký
Simona Pivodová účast v rozběhu 60 m překážek
účast v kvalifikaci skok daleký
Marcela Janišová účast v rozběhu 60 m překážek
Kateřina Menšíková účast v rozběhu 800 m

HALOVÉ MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA ST. 
ŽACTVA (OSTRAVA – 1. 2.)
Daniel Kupka 8. místo 300 m
Anna Marková účast v kvalifikaci skok vysoký
účast v kvalifikaci skok daleký
Petr Greguš účast v rozběhu 60 m překážek
Michaela Petrželová účast v rozběhu 300 m

HALOVÉ MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA DOROS-
TENECKÝCH, JUNIORSKÝCH A DOSPĚLÝCH KATEGORIÍ 
(OSTRAVA – 2. 2.)
Jan Sedlář 5. místo trojskok (dorostenci)
účast v kvalifikaci skok daleký, účast v rozběhu 400 m

Denisa Peričová 6. místo trojskok (dorostenky)
Adam Šando účast v rozběhu 1500 m dorostenci
Lukáš Vajda účast v rozběhu 60, 200 a 400 m dorostenci
Velmi kladně je nutné zhodnotit tu skutečnost, že naprostá 
většina reprezentujících Atletiku Holešov na halových pře-
borech a mistrovstvích si dokázala právě na těchto závodech 
vylepšit svá osobní maxima!
Vrcholem halové sezony je pro mládežnické kategorie Halo-
vé mistrovství republiky. Zde je výběr ještě podstatně přís-
nější než v případě moravského mistrovství, a proto účast 
celkem 4 členů Atletiky Holešov na republikovém šampio-
nátu potvrzuje vysokou úroveň jejich výkonnosti!

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO 
ŽACTVA (PRAHA – 29. 2.)
Petr Greguš účast v rozběhu 60 m překážek
Nutno podotknout, že ve svém ročníku narození byl 4. nej-
rychlejším překážkářem v republice!

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU 
A JUNIORŮ (OSTRAVA –15. A 16. 2.)
Matěj Eliáš 2. místo 1500 m (dorostenci)
Denisa Peričová 11. místo trojskok (dorostenky)
Jan Sedlář účast v rozběhu 400 m (dorostenci)
Matěj Eliáš se tedy stal halovým vicemistrem republiky na 
trati 1500 metrů! V průběhu halové sezony však tento talen-
tovaný běžec dokázal dosáhnout zřejmě ještě většího úspě-
chu. Při své účasti na mezinárodním závodu Czech Indoor 
Gala (halová obdoba světoznámé Zlaté tretry) se svým vý-

konem 1:54,64 min katapultoval do pozice dorosteneckého 
lídra letošních tabulek, v historických halových tabulkách se 
mezi dorostenci dostal do první desítky nejrychlejších časů! 
S touto výkonností a hlavně přístupem k tréninku má tento 
běžec velmi reálnou šanci se nominovat na letní Mistrovství 
Evropy dorostenců!
Všem závodícícm členům klubu patří za reprezentaci klubu a 
města Holešova v průběhu halové sezony velké poděkování!

Jakub Hřib, trenér

Nordic Walkingem proti obezitě
Že se lidé stále zajímají o své zdraví a co prospěšné-

ho pro něj mohou udělat, potvrdila velká účast zájemců, 
kteří se zúčastnili ukázkové lekce severské chůze Nordic 
Walking. Tato akce proběhla v pondělí 2. března 2020  
v odpoledních hodinách v holešovské zámecké zahradě. 
Byla zdarma a konala se v rámci Světového dne obezity, 
pod záštitou organizace STOB (Stop obezitě). Počasí se 
umoudřilo a po propršené noci a zakaboněném dopole-
dni přivítalo účastníky sluníčko.

Nejdříve se od lektorů, kteří v Holešově působí při 
prodejně iQSPORT, dozvěděli základní informace o se-
verské chůzi, o její historii i současnosti, a také dostali 

praktické rady, například jaké hole jsou vhodné pro tuto 
aktivitu. Nezůstalo ale jen u teorie. Pohyb, při kterém se 
zapojuje až 90 % svalů v těle, si zájemci mohli odzkou-
šet pod dohledem lektorů na „vlastní kůži“. Po rozcvičce 
se vydali na krátkou procházku pod korunami stromů  
a vyzkoušeli si, jak hole usnadňují chůzi. Po závěrečném 
protažení lektoři zodpovídali nadšeným účastníkům 
jejich otázky. Nakonec obdrželi pozvání na kurzy Nordic 
Walking, které budou probíhat letos na jaře.

Ukázková lekce stejného rázu se konala další den 
také v Bystřici pod Hostýnem v parku Zahájené.

Lukáš Kruťa, prodejna iQSPORT, Holešov-Všetuly

SPORT
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Běžci závodili na Rohálovské 10, 
tempo diktoval Jakub Holuša

15. únor na zámeckém kluzišti: Show se zlínskými Berany a Radiem Zlín
Máme za sebou čtvrtý ročník zámeckého bruslení 

s Radiem Zlín a zlínskými extraligovými hráči. V sobo-
tu 15. února do Holešova přijeli hokejisté Jakub Ferenc  
a Martin Novotný. Jan Dufek se pro nemoc omluvil. 
Střelba na bránu, hokejová honička, fotografování, roz-
hovory, soutěže a na závěr autogramiáda - to všechno 
vytvořilo v zámecké zahradě velmi příjemnou atmosfé-
ru.  Jakuba Ference a Martina Novotného přitom čekala 
na kluzišti premiéra, neboť zlínský hokejový klub se kaž-
doročně snaží vyslat jiné hráče. V minulých letech to byl 

například Tomáš Fořt, Jakub Herman, Martin Matějíček 
a Michal Popelka. Hokejová show začala v Holešově se 
startem zámeckého bruslení. Poprvé se konala v únoru 
2017 a od počátku u toho stáli dva pořadatelé – Měst-
ské kulturní středisko Holešov a jeho mediální partner 
Radio Zlín. Cílem akce je pobavit regionální příznivce 
hokeje a zviditelnit holešovské kluziště. Díky patří také 
Technickým službám Holešov za pomoc a zázemí.  

Foto Dana Podhajská

50 % slevu na výprodej 
vystavených vzorků vodovodních baterií 

a koupelnových doplňků

20 % slevu na vodovodní baterie 
českého výrobce NOVASERVIS 

Dále nabízíme ucelený sortiment materálu a služeb v oblasti voda - topení - plyn 
- koupelny (včetně grafických návrhů). Provádíme montáž ústředního a podlaho-
vého vytápění, montáž a servis kotlů, tepelných čerpadel, rekuperačních jednotek  
a solárních systémů.   

V naší prodejně vás rádi uvítáme v době Vaše dotazy zodpovíme  
pondělí - čtvrtek  7:00 - 17:00 hod.  telefon: 773 199 650 
pátek  7:00 - 16:00 hod.  e-mail: sromova@vodotopo.cz
sobota 8:00 - 11:00 hod.

Vážení zákazníci, 
v rámci jarní prodejní akce nabízíme v naší prodejně Topič s.r.o. 
při předložení tohoto letáku 

Prodejna   
Palackého 528 (vedle Alberta)  
Holešov   
telefon: 739 037 326

PŘÍSPĚVKY / INZERCE

Více než 500 závodníků vyběhlo 22. 2. zároveň s výstřelem ze startovací pistole na dese-
tikilometrovou trať legendárního závodu Rohálovská desítka. Tento běh se letos běžel už po 
sedmadvacáté a opět byl plný skvělých a obdivuhodných sportovních výkonů.

Čestným hostem a žhavým favoritem se letos v Prusinovicích stal český reprezentant  
a medailemi ověnčený atlet Jakub Holuša, který sice vyniká v běhu na 1500 metrů, ale doká-
zal, že ani na „desítce“ není mimo hru. Svou vedoucí pozici si držel od začátku do konce a také 
do cíle dorazil na prvním místě s docela velkým náskokem. Rohálovskou trať, která dle slov 
pořadatelů nemá žádnou rovinatou etapu, vyhodnotil jako pěknou a zajímavou. Prý se to tak 
trochu vlnilo. Jako druhý byl v cíli přivítán běžec z týmu Ondry Němce Tomáš Navrátil a třetí 
příčku obsadil Jan Janů. Mezi ženami pak kralovala Adéla Stránská, jako druhá doběhla Aneta 
Chlebíková a pro třetí místo si doběhla neohrožená závodnice a „Rohálovská stálice“ Petra Ka-
mínková. S číslem 27 na trať vyběhl závodník, který absolvoval všech 27 ročníků Rohálovské 
desítky, pan Jiří Prokop. Do cíle doběhl v naprosté pohodičce s rozpjatými „křídly“. Ani letos 
nechyběl nejstarší závodník Květoslav Hána, nejmladším účastníkem pak byl, pomineme-li 
osazenstvo šedého kočárku, desetiletý Vojtěch Bulička.

Kvůli ostrému větru, který hlavně v první části závodu znepříjemňoval běžcům život, bylo 
letos téměř nemožné, aby padl traťový rekord. I přesto podali běžci skvělý výkon a mnozí při 
závodu předčili sami sebe. Všem náleží obrovská gratulace.

Hana Helsnerová

Velký sál holešovského zámku opět patřil bojovému umění
Ačkoliv se kombinace křišťálových lustrů s boxerským 

ringem může zdát jakkoliv zvláštní, v Holešově se díky ní 
nabízí nevšední zážitek pro fanoušky thajského boxu. Již 
po čtvrté se ve velkém sále zámku (a po šesté celkově) ko-
nal Večer bojovníků – gala večer, kdy se v ringu představují 
otrlí bojovníci i ti, kteří se mezi provazy postavili poprvé.  
O tom, že to chce pořádnou dávku odvahy, netřeba dlouze 
hovořit. Tentokrát bylo možné sledovat 9 zápasů v thaj-
ském boxu a jednu ukázku bojového systému Musado MSC 
(Military Combat System) určené pro výcvik armády nebo 
třeba policie. Do ringu se postavili odchovanci trenéra 
Petra Osokina za Rednecks gym proti bojovníkům ze Zlí-

na, Mělníku, Žďáru nad Sázavou a dalším. Skvělou atmo-
sféru již tradičně tvořil nejen burácející „kotel“ fanoušků,  
ale také tradiční thajská hudba a v neposlední řadě také 
myšlenka tohoto plnokontaktního bojového umění s více 
než tisíciletou tradicí, kdy každý zápas má své rituály – bo-
jovník například nosí čelenku Mongkon, upletenou z pro-
vazu a zápas obvykle začíná ceremoniálem či rituálem Wai 
Kru. Thajský box zaujímá ve světě sportu specifické místo. 
V žádné jiné disciplíně se nenajde koncentrovanější spo-
jení síly, technické vyspělosti, tradic a rituálů. To vše bylo 
potvrzeno také v Holešově.

Hana Helsnerová

Přivýdělek www.prijemzdomu.cz

Koupím 2 slepičky křepelek a kuřata.  Tel. číslo 732 832 108

Prodám vozík za osobní auto, nosnost 400 kg. 
Cena dohodou. Tel. číslo 732 818 468
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INZERCE

• Výplatu mzdy v pravidelných termínech!
• 7,5 hodinová pracovní doba
• Každoroční navyšování mzdy – za poslední 

4 roky jsme i nejnižší mzdu navýšili o 4 770 Kč!
• Příplatky za směnnost nad rámec zákoníku práce
• Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy
• Dotovanou stravu zaměstnavatelem – cena obědů, 

večeří (polévka + hlavní jídlo) 21 Kč
• Roční příspěvek do programu Benefit Plus (wellness, 

kultura, zdraví) 4 800 Kč 
• Odměnu za nábor – za doporučení nového kolegy
• Odměnu za pracovní či životní jubileum až 16 500 Kč
• Odměnu pro pravidelné dárcovství krve až 4 000Kč
• Příspěvek na dětskou výživu 12 000 Kč

• Akce pro zaměstnance (dny otevřených dveří, 
večírky, wellness dny a jiné)

• Masáže v rámci pracovní doby
• Příspěvek na sportovní aktivity
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění (možnost 

konzultací s penzijní poradkyní přímo v závodě)
• Sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace
• Bezúročné půjčky
• Slevy a nabídky (Walmark, Opel, Škoda, HP, Microsoft, 

Nespresso a jiné)
• Zvýhodněné mobilní tarify – zaměstnanec na sebe 

může mít přihlášeno 5 telefonních čísel se 
zvýhodněným tarifem

• Možnost rozvoje a karierního růstu

ZÁVOD SFINX HOLEŠOV VÁM NABÍZÍ
ČISTOU, VOŇAVOU, SLADKOU A HLAVNĚ VÝBORNĚ ODMĚNĚNOU PRÁCI

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 
emailu romana.machacova@cz.nestle.com nebo na telefonním čísle 724 420 689.

NA JAKÝCH POZICÍCH SE MŮŽETE UPLANIT?
• Výrobní operátor

• Technický operátor
• Nebo můžete sledovat aktuální obsazované pozice 

na webových stránkách www.karieravnestle.cz

CO VÁM NABÍZÍME?

Přidejte se k nám a pojďte s námi vyrábět
„Ty nejlepší sladkosti z Holešova do celého světa, 

s hrdostí a láskou.“

Vychází 20. března 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova



Ledová plocha v zámecké zahradě přilákala na 7 tisíc lidí
Zimy už nejsou to, co bývaly, po sněhu v nížinách ani památka, a tak není divu, 

že ledová plocha v zámecké zahradě opět lákala rekordní počty návštěvníků. Kluziště 
bylo pro veřejnost otevřeno od vánočních svátků až do konce jarních prázdnin. Za tu 
dobu dorazily na led tisíce bruslařů, statistika uvádí více než 7000 návštěv, ve kterých 
ale nejsou zahrnuty děti do 6 let, kterých bylo nespočet. Absolutně nejvíce lidí dorazilo 
o prvním lednovém víkendu. Brusle si půjčily více než tři stovky dětí a hokej si přišlo 

zahrát 106 sportovních skupinek. Již tradičně nás navštívili zlínští Berani a nechyběl 
ani karneval na ledě. Letos poprvé byla organizována taktéž hokejová školička, která  
se těšila velkému zájmu mladých nadaných sportovců. Věříme, že vám zámecké kluziš-
tě alespoň trochu zpříjemnilo zimní období a můžeme se těšit na příští rok, kdy by mělo 
být už instalováno stálé kluziště na Orelském hřišti.

Hana Helsnerová

foto: Hana Helsnerová, Dana Podhajská
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