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V těžkých chvílích umíme držet při sobě
Je obdivuhodné a velice povzbuzující, že český ná-

rod se umí semknout vždy, když jde do tuhého. Téměř 
každý v sobě najde v těžkých chvílích sociální cítění  
a potřebu být nápomocen. Právě teď, kdy jsme si všich-
ni rovni, protože koronavirus si nevybírá, je tato lidská 
vlastnost obzvláště znatelná. A konečně se po dlouhé 
době zdá, že to s námi ještě nebude až tak zlé.  

Spojila se opravdu celé země, ale my bychom  
na tomto místě chtěli poděkovat hlavně těm, kteří po-
máhají tady u nás v Holešově.

Všichni víme, že v této epidemiologické situaci pa-
tří do rizikové skupiny hlavně senioři, a tak děkujeme 
všem, kteří se nabídli, že právě seniorům pomohou za-
jistit základní potřeby jako je nákup jídla, léků a dalších 
potřeb. Město ve spolupráci s Charitou Holešov nabízí 
realizování nákupů potřebným seniorům. Objednávku 

nákupů je možné učinit přes telefonní číslo 735 793 105. 
Dále pomoc seniorům nabízí Skautské středisko Holešov 
na telefonním čísle: 607 210 249. Senioři a další, kteří 
patří do rizikové skupiny obyvatel, se mohou ozvat 
také SVČ Tymy: 734358563. V neposlední řadě podává 
pomocnou ruku také Tokaheya – hlásit se můžete na 
telefonu 605169150.

Žhavým tématem březnových dnů byly roušky  
a respirátory. Všichni jsme se museli přizpůsobit a rouš-
ka se stala každodenním doplňkem většiny lidí, kteří  
z různých důvodů musí vyrazit do ulic. Smutnější ale je,  
že v mnoha případech jsou roušky a respirátory nedo-
statkovým zbožím tam, kde jsou potřeba nejvíce – tedy 
v první linii, v centrech a domovech pro seniory, v obcho-
dech a na dalších místech. Tento problém se Češi rozhod-
li vzít do svých rukou a ve velkém začali šít roušky. Opět 

Pavla Smolinková Tokaheya MC Srdíčko

Hana Helsnerová KAVE footwear

Pavla Setinská Pavla Setinská Pavla Hapková

bychom rádi vyzdvihli ty naše lokální „výrobce roušek“, 
kteří tuto činnost vykonávali nezištně a bez nároku na 
odměnu. Jsou to například členové FB skupiny Roušky 
Holešov, SVČ TyMy, Tokaheya, Srdíčko Holešov, společ-
nost KAVE footwear, Skautské středisko Holešov a další. 
Všem patří obrovský dík.

 Kromě toho nabízí SVČ TyMy i Tokaheya hlídání 
dětí pro rodiče, kteří potřebují docházet do zaměstnání.  
SVČ Tymy také vytvořilo Youtube kanál, na který vkládá 
tipy, jak se doma zabavit, soutěže, taneční lekce, praktic-
ké tipy a spoustu dalšího.  

Tento výčet jistě neobsáhl všechny aktivní spolky 
a jednotlivce, jsou to jen ti, které jsme zaznamenali. 
Děkujeme za to, že jste ochotni pomoci druhým prostě 
jenom tak.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

I holešovské jaro ve znamení epidemie, ale buďme optimisty!
Vážení a milí Holešováci a čtenáři Holešovska,

začínáme nyní podobně jako v předjaří, ale je třeba 
opět podotknout a konstatovat, že první měsíce letoš-
ního roku nám ukázaly, co vše se s naší zemí a s námi 
– samotnými lidmi – děje, a na co bychom neměli za-
pomínat. O bagatelizování současného stavu lidstva  
a přírody nemluvě.

Doufám, že jste prožili pokojné a radostné Veliko-
noce a krásné pozitivní jarní velikonoční období nám 
přineslo mnoho pozitivních vjemů inspirovaných pro-
bouzením přírody a vlastními aktivitami. I když tento-
krát v nouzové době částečné společenské karantény. 

Prožíváme velmi složité období, které klade na ka-
ždého nelehké úkoly a potřebu velmi důležité disciplíny, 
pochopení pro vyhlášená opatření a především nutnou 
ohleduplnost a také optimismus a naději. Tři věty k za-
přemýšlení:

„Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té 
příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohledu-
plní a jaké pro ně máme porozumění.“(La Rochefou-
cauld), „V životě se dočkáme odměny podle toho, jak 
ohleduplní budeme k ostatním lidem.“ (Earl Nightin-
gale) a „Humor se nedá naučit. Vedle ducha a vtipu 
předpokládá především velkou dávku dobroty srdce, 
trpělivosti, ohleduplnosti a lásky k lidem. Proto je tak 
řídký.“ (Curt Goetz). 

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Z MĚSTA
Nouzový stav přetrvává, i když Vláda ČR některá 

omezení uvolňuje a dokonce stanovila harmonogram 
rušení některých přijatých opatření či jejich úpravu  
a tím zprovozňování služeb, obchodů i školských, kul-
turních, společenských a volnočasových zařízení. Je 
ale třeba stále opatření respektovat a dbát na bezpeč-
nost svou, blízkých a spoluobčanů.

• Město se ve spolupráci se svými organizacemi 
i dalšími subjekty snaží rozšiřovat dobrou atmosfé-
ru v  našem městě a z  tohoto důvodu jsou upraveny 
webové stránky města s tím, že umožňují informování 
o důležitých věcech, ale také by měly posílit sounáleži-
tost našeho společenství. Pokud máte něco zajímavé-
ho, čím byste chtěli potěšit své blízké a spoluobčany, 
pošlete odkaz nebo nahrávku na adresy: hana.helsne-
rová@holesov.cz, petr.chvátal@holesov.cz.

• Od 20. dubna se částečně uvolňuje provoz a ote-
vření Městského úřadu. Ale řadu opatření budou obča-
né muset respektovat podobně jako i stanovení úřed-
ních hodin. Je totiž třeba chránit pracovníky odborů 
před případným přenesením virového onemocnění  
a tím i možnou karanténou úřadu. To ostatně platí pro 
všechny instituce. Je možno řadu věcí řešit přes tele-
fon a také si schůzky na odborech objednat. Kontakty 
na pracovníky jsou uvedeny na internetových strán-
kách, popř. se dá volat přes ústřednu (573 521 111). 

K  této skutečnosti je ještě třeba podotknout, že 
holešovský městský úřad patří k těm, které zachovaly 

provoz (především odbor dopravně správních agend) 
a tím se stalo, že do Holešova začali dojíždět klienti 
z  Kroměřížska, Bystřicka a dalších lokalit. Z  tohoto 
důvodu si dovolíme upozornit, že přednost mají vždy 
obyvatelé našeho města a regionu. 

• Pracovníci úřadu jsou nadále k  dispozici řešit 
všechny potřebné záležitosti – stavební úřad, život-
ní prostředí, školství a kultura (nyní především „akce 
milion“), zmíněná „dopravka“ či právní a živnostenský 
odb., sociální odbor v budově v Tovární ulici atd. Kon-
takty na www.holesov.cz.

• V pátek 3. dubna byl zahájen Technickými služ-
bami svoz biologického odpadu. Informace o dalších 
termínech získáte na internetové adrese TS nebo oby-
vatelé, kterých se svoz týká, obdrželi harmonogramy 
do schránek.

Zprovozněn byl i sběrný dvůr TS, ale s  nutnými 
opatřeními. Z  tohoto důvodu prosíme občany o re-
spektování provozního řádu a pokynů zaměstnanců. 

• Od velikonočního víkendu se postupně otevírají 
a zpřístupňují sportoviště města. Zatím není ještě 
přesně stanoven systém a způsob provozu, ale město 
udělá všechna opatření, aby lidé mohli sportovat. Jen 
se ještě stanoví pravidla chodu sportovišť v souladu 
opatřeními, která s  sebou přináší nouzový stav i po-
třeby areálů.

• Další oblastí, která mnoha lidem zkomplikovala 
poslední týdny, jsou svatby a vítání občánků. Vláda 
již stanovila podmínky k pořádání obřadů i za jakých 
budou moci být v určitých časových termínech realizo-
vány. Město je připraveno obřady zahájit a realizovat  
i v jiných, než v zavedených časech, ale vždy za dodr-
žení bezpečnostních opatření. Více informací poskyt-
nou pracovnice matriky a evidence obyvatel.

• Město také registruje ne příliš dobrou ekono-
mickou situaci menších podnikatelů a živnostníků. 
Zatím musíme uvést, že odbor živnostenský se mnohé 
informace dozvídá také postupně a se zpožděním, tak 
pracovnice odboru nejsou někdy schopny hned a fun-
dovaně na dotazy odpovědět. Ale rozhodně se snaží 
pomoci.

• Protože někteří živnostníci mají své provozovny 
v městských objektech, dohodlo se město se správcem 
majetku - Tepelným hospodářstvím - že se bude snažit 
pomoci zatím alespoň tím, že popř. přistoupí na splát-
kové kalendáře či odklady splátek nájmů. Vážnější 
věci se potom budou řešit individuálně. Informace na 
www.thholesov.cz.

• Ke kulturním a společenským pořadům se dá 
zatím uvést, že všechny akce do poloviny května jsou 
zrušeny, i Dny města, a asi dojde i na další. Některé 
již mají stanoveny náhradní termíny (většinou konec 
srpna a začátek září – Gulášfest, Regata, některé 
koncerty (Musica), Rohálovská 50, aj.), nebo se zatím 
připravuje jejich improvizovaná podoba (např. Bike-
maraton Drásal). 

INVESTIČNÍ AKCE 
Město rozhodně nemá v úmyslu zatím pozastavit 

nebo rušit naplánované investice. Probíhá oprava ná-
městí sv. Anny, byla zahájena oprava chodníku v Ma-
sarykově ulici, oprava fasády 1. ZŠ, budování dětských 
hřišť, oprava veřejného osvětlení, budování některých 
parkovišť atd. A to, i když již nyní víme, že daňové pří-
jmy státu, a tím i města, budou letos znatelně nižší 
a město bude muset ve svém rozpočtu také škrtat. 
Drobnějších investic a oprav je naplánováno více a ty 
se připravují. A to především projektovými podklady 
a zpracováním studií. Některé se budou následně  
a operativně realizovat. 

S  touto oblastí souvisí i podpora společenských, 
sportovních a kulturních aktivit města – tzv. Akce 
milion. Je totiž velmi důležité udržet ve městě nejen 
ekonomické subjekty, ale také společenské organiza-
ce. Podpora města rozhodně proběhne a Rada již ná-
vrh doporučila Zastupitelstvu (termín konání jednání 
byl z důvodu nutného dodržování některých opatření 
posunut z 27. dubna na 11. května).

Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abychom 
vám poděkovali za disciplínu a dodržování všech 
ochranných nařízení, sounáležitost i pomoc druhým. 
Těch, kteří si poděkování zaslouží je skutečně mnoho. 
Určitě budeme všechny zkušenosti a aktivity vyhod-
nocovat. Jen požádám o jejich dokumentování. 

Situace je nepříjemnější o to více, že začínají krás-
né jarní dny a je třeba trávit čas na čerstvém vzduchu 
a v  přírodě či na zahrádkách. Rozhodně to dělejte  
a pohybujte se J ! To je nejlepší prostředek na po-
sílení imunity. Přitom ale nezapomínejte na všechna 
opatření, která mohou pomoci k zamezení šíření viro-
vých nákaz. A nezapomínejme na optimismus.

Prožili jsme velikonoční svátky, které mají vý-
znamné poselství pro naši křesťanskou společnost,  
a tak bychom si mohli uvědomit, že stát se laskavým 
člověkem znamená naučit se přijímat ostatní na zá-
kladě jejich individuální hodnoty. Je škoda, že se lidé 
ignorují kvůli postavení, přesvědčení, iniciativám 
anebo jen z nepochopení či závisti. Každý člověk má 
svou hodnotu. A je škoda díky malosti si zavírat vlastní 
možnosti. 

A ještě si dovolím požádat, abychom využívali  
a navštěvovali holešovské obchody a služby a podpo-
rovali i ostatní aktivity našeho regionu a také přistu-
povali k informacím a zaručeným „zprávám“ s chlad-
nou hlavou a zbytečně nevytvářeli fámy nebo dokonce 
neubližovali svým spoluobčanům. O dalších opatře-
ních bude město informovat obvyklými prostředky.

Krásné a pozitivní jarní dny...
Rudolf  Seifert

starosta, tel.: 573 521 200
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení ze 7. a 8. jednání Rady města Holešova

Web města Holešova obsahuje novou aktuální rubriku

Zastupitelstvo města Holešova SCHVÁLILO
• udělení „Pamětních listů v deskách“ pracovníkům hole-

šovských škol a školských zařízení: Mgr. Janě Dratvové, 
Mgr. Simoně Hradilové, Heleně Dohnálkové, Josefu 
Krajčovi, Mgr. Heleně Moravčíkové, Renatě Mlčákové,  
Mgr. Simoně Zdráhalové, Mgr. Janě Sovadníkové,  
Mgr. Lence Antonovové, Mgr. Aleně Maťové, Zdeňku Kolá-
řovi, Haně Němcové, Lence Krčové, Ludmile Sedlaříkové, 
Aleně Rosypalové, Lence Sedláčkové, Janě Šálkové, Hele-
ně Masné a Janě Ivánkové u příležitosti Dne učitelů 2020. 

•  na základě doporučení hodnotící komise dodavatele 
stavebních prací na veřejnou zakázku „Vodovod Količín“ 
jako nejvýhodnější společnost Vodohospodářské stavby 
Javorník-CZ, s. r. o., za nabídkovou cenu 22.084.547 Kč 
bez DPH.

• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 3/2020 
dle předloženého návrhu.

• na základě doporučení hodnotící komise dodavate-
le na veřejnou zakázku „Revitalizace ovocného sadu  
v zámecké zahradě v Holešově“ jako nejvýhodnější spo-
lečnost Vít Orlovský, IČO 72432977, Dr. Kachníka 1104, 
Nivnice, za nabídkovou cenu 1.620.200 Kč bez DPH.

•  na základě doporučení hodnotící komise dodavatele na 
veřejnou zakázku „1. ZŠ Holešov - oprava čelní fasády“ 
jako nejvýhodnější společnost Rapos, spol. s r. o., Hole-

šov, Palackého 529, IČO 25504487, za nabídkovou cenu 
3.393.591,67 Kč bez DPH.

•  žádost  příspěvkové organizace Středisko volného času 
Holešov o čerpání prostředků z investičního fondu na 
opravu a modernizaci elektronického zabezpečovacího 
zařízení dle předloženého návrhu v souladu s poža-
davky na připojení na PCO MP (pult centrální ochrany 
městské policie).

•  rozpočtové opatření č. 1/2020 příspěvkové organizaci Cen-
trum pro seniory,p. o., Holešov, dle předloženého návrhu.

•  pokyn zřizovatele příspěvkových organizací města Ho-
lešova k napojení jejich budov na „Dohledové a přijíma-
cí poplachové centrum Městské policie Holešov“.

•  v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ (v platnosti od 07.02.2019) a na zá-
kladě podaných nabídek na akci „Výzva k podání na-
bídky na menší veřejnou zakázku - na dodávku a služ-
by - pro péči o záhony a mobilní zeleň v centru města 
Holešova „ Blažej Stella, IČO 12732508, za nabídkovou 
cenou 495.856 Kč bez DPH.

•  žádost  příspěvkové organizace Středisko volného času 
Holešov o čerpání prostředků z investičního fondu na 
rekonstrukci učeben v přízemí dle předloženého návrhu.

•  v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ (v platnosti od 07. 02. 2019) a na 

směřujeme informace týkající se právě koronavirové 
epidemie a kromě toho také zajímavá videa od příspěv-
kových organizací, spolků, ZUŠky, městské knihovny  
a mnoho dalšího. Tato rubrika vznikla na úkor rubriky  
s názvem „Akce“, která nyní zela prázdnotou. Netěší to 
nikoho z nás. Rádi bychom proto s občany zůstali v kon-
taktu alespoň takto virtuálně. Musíme se obrnit trpěli-
vostí a věřit, že se brzy sejdeme i naživo. Těšíme se na to.

Hana Helsnerová

Je pochopitelné, že současný mimořádný stav si vy-
žaduje mimořádná opatření. Občas se ale člověk v těchto 
nařízeních a opatřeních malinko ztrácí. Proto je potřeba 
si informace vyhledávat a informovat se prostřednictvím 
televize, radií a samozřejmě internetu. Mimo to v době 
nouzového stavu, kdy je omezen také volný pohyb na 
veřejnosti, na „surfování“ po internetu zbývá více času. 
Proto jsme na webových stránkách města www.hole-
sov.cz zřídili rubriku s názvem Holešov a Covid – 19, kam 

základě podaných nabídek na akci „Výzva k podání 
nabídky na menší veřejnou zakázku - na dodávku  
a služby - na provádění lesnických činností a nákupu 
dříví v městských lesích „společnost Lesy pod Hostý-
nem, s. r. o., Lukoveček, Hadovna 54, IČO 26270978,  
za jednotkové ceny uvedené v nabídce

•  v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ (v platnosti od 07.02.2019) a na zá-
kladě podaných nabídek dodavatele investiční akce 
„Oprava chodníku, ul. Masarykova, Holešov“, a to spo-
lečnost PSM plus, s. r. o., Starobrněnská 334/3, Brno, 
IČO 29183294, s nabídkovou cenou 1.468.816,44 Kč 
včetně DPH

Rada města Holešova JMENOVALA
• členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ře-

ditel příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Holešov:

 - Ing. František Fuit, Mgr. Lenka Doleželová, Mgr. Pavel 
Potůček a Mgr. Petr Chvátal.

Rada města Holešova VYJÁDŘILA SOUHLAS
• s nákupem ochranných prostředků z rozpočtu, položky 

„Krizová opatření“, v souvislosti s vyhlášením nouzové-
ho stavu v důsledku pandemie koronaviru

Výzva
24. 3. se před vchodem domu č.676 v Pivovarské 
ulici nacházel stříbrný kufřík, který někdo odne-
sl. Kufřík obsahoval klavírní notový materiál,  jež 
nemuzikanta  stěží osloví a neobohatí. Pro mne je 
to však velká duševní ztráta. Proto prosím případ-
ného nálezce o zvážení situace a laskavé podání 
zprávy na tel číslo 607 208 125. Děkuji. Finanční 
odměna zaručena. Z.J.

Fasáda I. ZŠ se dočká záchrany
Kdo před několika lety zdvihl hlavu ke střeše budovy 

I. ZŠ, viděl, že se s fasádou budovy něco děje, zvláště v je-
jích rozích. Díky zanedbané údržbě klempířských prvků, 
kterou do školy zatékalo, začala mokrá fasáda postupně 
opadávat. Mráz v zimě uspíšil a zvětšil další škody. Situa-
ce došla tak daleko, že už i ten, kdo chodil kolem školy se 
sklopenou hlavou, musel tuto zkázu vidět, neboť na zem 
odpadávaly i několikakilogramové kusy omítky. Kromě 
vážného ohrožení zdraví kolemjdoucích - především 
dětí - hrozila i těžko napravitelná škoda historické fasády  
z roku 1888.

Jsem rád, že se nám na radnici po několikaleté 
snaze podaří fasádu zachránit. Zakázku v hodnotě  
4 mil. Kč vysoutěžila osvědčená holešovská firma Rapos, 
čímž jsme navíc získali jistotu, že fasáda bude opravena 
v co nejlepší kvalitě. Velký dík patří této firmě i za to,  
že dokázala přeskupit své kapacity do Holešova a využít 
současné výluky ve výuce dětí. 

Ing. Pavel Karhan, místostarosta
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Úřední hodiny Městského 
úřadu Holešov
Vážení občané,
na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne  
09. 04. 2020 se z důvodu rizika nákazy koronavirem 
mění úřední hodiny Městského úřadu Holešov
v době od 20. 04. 2020 do 30. 04. 2020 takto:
pondělí od 08.00 – 11.00 hodin 
 od 13.00 – 16.00 hodin
středa od 08.00 – 11.00 hodin
 od 13.00 – 16.00 hodin
Mimo tyto hodiny a dny bude budova úřadu uzavřena.
Své záležitosti i nadále vyřizujte přednostně elektro-
nicky prostřednictvím elektronické podatelny: poda-
telna@holesov.cz, datovou schránkou x8qbfvu, 
e-mailem přímo na pracovníky nebo telefonicky  
na čísle 573 521 111.

Poděkování všem aktivním lidem a strážníkům Městské policie Holešov
Současná nelehká doba s sebou přináší mnoho složitějších chvil, ale i nutnost plnění 

řady důležitých a neodkladných úkolů. Dovolím si nyní poděkovat strážníkům a vedení 
holešovské městské policie.

Město a jeho organizace registrují všechny aktivity spojené s pomocí druhým – ne-
zištné a velmi ochotné a operativní šití roušek, roznosy nákupů, vaření a distribuci jídel se-
niorům (a to i zdarma), pomoci při hlídání dětí nebo jejich doučování a také velmi důležité 
aktivity, které pomáhají lidem uzavřeným ve svých obydlích neztratit kontakt s městem,  
s místními organizacemi a lidmi i přírodou a pohybem. 

Stejně jako výše zmínění si zaslouží ocenění hasiči, všichni pracovníci sociálních 
služeb, Charity, Centra pro seniory, lékaři a zdravotnický personál (i veterinární lékaři), 
Policie ČR a dobrovolníci všech směrů. Všichni jsou v té pomyslné první linii. A poděkování 
a ocenění si zaslouží i prodavačky a prodavači, dopravci a zásobovači i zaměstnanci nepře-
tržitých provozů a ti, jež zajišťují chod základní potřeb domácností nebo služeb. Podobně 
jako všichni zaměstnavatelé, zemědělci a dopravci... Nesmíme zapomenout na pedagogy, 
kteří se přes různá média snaží udržet úroveň vzdělávání našich dětí, žáků a studentů,  
a samozřejmě na rodiče, jež mají velmi složitou situaci zvládat své ratolesti a přitom 
mnohdy nejednoduché pracovní úkoly.

Poděkování strážníkům Městské policie je směřováno nejen k jejich náročné práci 
v této vypjatější době, ale i za to, že se služebna městské policie stala shromaždištěm  
a tím i centrem distribuce ochranného materiálu pro všechna zdravotnická a sociální zaří-
zení i občany v našem regionu.

Za posledních dvacet dnů distribuovala MP zatím 3410 respirátorů, 23045 roušek, 
5300 rukavic, přes 300 l desinfekce, 250 ochranných štítů a brýlí a 172 návleků na boty 
(údaje jsou z předvelinkonočních statistik) a výdej a distribuce nadále pokračují. Přes ve-
likonoční víkend další zásilka ochranný pomůcek do města dorazila z kraje a byla lékařům  
a sociálním pracovníkům předána po svátcích. Jen upozorňujeme, že je třeba skutečně ma-
teriál na vyzvání odebrat – jinak musí být vrácen. Náročnost distribuce je spojena s různými 
časy dodávky i vyzvedáváním materiálu, administrativními nutnostmi i upomínáním. 

Také si strážníci a pracovníci MP zaslouží poděkování za nejednoduchou koordinaci 
návštěvníků městského úřadu v době provozu, aby nedocházelo ke koncentraci a blízkým 
kontaktům občanů, jež vyřizují neodkladné věci v prostorách MěÚ.

Děkujeme všem za zvládnutí nouzového stavu...
R. Seifert

Život ve městě se úplně nezastavil. Děkuji za to.
Asi si nikdo z nás ještě před pár dny nedokázal před-

stavit, jak rychle a jak lehce lze změnit chod celého světa. 
Virus zasáhl do života každého z nás, do našich rodin, do 
našeho soukromí, veřejného života, práce i podnikání.  
Z věcí donedávna zásadních se najednou stávají věci nicot-
né. Uvědomujeme si, že podstata života a lidského štěstí 
stojí na kvalitě vzájemných vztahů, v ochotě si navzájem 
pomáhat a podporovat se, a to mnohdy i s nasazením 
vlastního zdraví. Jako vždy jsou v takových krizových situ-
acích lidé optimističtí, tedy usměvaví, ochotní a ohledupl-
ní k ostatním, ale i takoví, kteří situaci sobecky komplikují. 
Jsem rád, že těch prvních je kolem nás, alespoň kolem 
mne, dnes podstatně víc.

Vážím si všech a děkuji těm, díky kterým se život 
i v Holešově úplně nezastavil. Je jich tolik, že je všechny 
jmenovat nelze. Zdravotnickým personálem počínaje, po 
ochotné ruky švadlenek, které v rekordním čase našily ne-
skutečný počet roušek, až po naše zemědělce, podnikatele 
a živnostníky, kteří jsou dnes schopni zajistit vše potřebné. 
Obrovské nasazení vidím ve všech oblastech služeb, tedy  
i na našem městském úřadě. Přes jistá omezení si můžete 
stále vyřídit potřebné úřední záležitosti. Naplno pracuje 
náš investiční odbor a útvar správy majetku. 

V uplynulých týdnech se podařilo spustit významné 
investiční akce jako je oprava náměstí Sv. Anny, opra-
va fasády I. ZŠ a oprava chodníku před pivovarem. Díky  

To je jenom část věcí, které se v těchto dnech řeší  
a žádný virus je nezastavil. Děkuji všem mým kolegům  
z vedení města a zaměstnancům Městského úřadu,  
že v této době neztratili optimismus, chuť do práce, ale stá-
le tvrdě pracují, aby naše město bylo zase o něco krásnější.

Pavel Karhan, místostarosta města

2 milionovému daru společnosti Billa provádíme obnovu 
ovocného sadu v zámecké zahradě. 

Významným způsobem jsme pokročili v přípravě 
na opravu zámeckého náhonu, kde jsme dotáhli do fáze 
stavebního povolení hned tři z celkových čtyř úseků  
a můžeme podat žádost o dotaci. Na základě nedávno do-
končeného generelu městské zeleně jsme v těchto dnech 
převzali projekt na obnovu sídelní zeleně v částce 12 mil. 
Kč a před dokončením je i projekt krajinné zeleně. Oba 
chceme realizovat z dotačních peněz.

Před dokončením je dokumentace dlouho slibované-
ho parkoviště u DPS a úpravy začátku ulice Plačkov, kde 
získáme plnohodnotný prostor, jak na parkování, tak na 
lepší přístup do II. ZŠ s tím, že bude zachován prostor pro 
školní hřiště. Připravujeme prodej pozemků na výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Třešňové sady. I tady jsme pro-
jekčně připraveni a akci spustíme podle zájmů stavebníků. 

Z finančního daru společnosti Kaufland budujeme dět-
ská hřiště na Havlíčkově ulici, ve Všetulích a v Dobroticích. 
Nezapomínáme ani na všetulskou nádrž, kde se snad blížíme 
k definitivnímu řešení. Ke všem těmto akcím připadá každo-
denní starost o věci běžnější, tedy o údržbu a úklid města.  
I tady máme po roční nejistotě jasněji, protože byla vysoutěže-
na a uzavřena smlouva na údržbu městských lesů. Na nejbližší 
jednání zastupitelstva je připraven výběr dodavatele na údrž-
bu zeleně a úklid města, na kterém jsme pracovali celý rok.
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S uskutečněním představení Rychlé šípy 
na nádvoří zámku se prozatím počítá

Červnové představení Rychlé šípy Slováckého divadla v Uherském Hradišti 
prozatím zůstává v plánu MKS Holešov. Divadlo se má konat 26. 6. 2020 v 18 hodin  
na nádvoří zámku a vstupenky jsou v platnosti. Veškeré případné změny ovlivňuje prů-
běh pandemie a kulturní středisko o nich bude informovat na svých webových stránkách 
www.holesov.info, facebooku @MKSHolesov a instagramu @zamekholesovofficial. 

(dap)

Slavná Radůza vystoupí v New Drive Clubu 
Česká zpěvačka, harmonikářka a hudební skladatelka Radůza zazpívá 22. září 

v zámeckém hudebním New Drive Clubu. Vzhledem k tomu, že koncert se koná  
až v druhé polovině roku, MKS Holešov ponechává termín konání podle původních plá-
nů. Prodej vstupenek byl z důvodu vyhlášení  nouzového stavu pozastaven. Jakmile 
se však situace uvolní, MKS Holešov prodej opět obnoví. Lístky na koncert populární 
instrumentalistky koupíte v Městském informačním centru Holešov nebo on-line  
na www.holesov.info za 380 Kč, na místě pak za 450 Kč. Aktuální informace budeme 
zveřejňovat na již zmíněném webu kulturního střediska. (dap)

Interaktivní výstava Poznávej se zůstává ve výstavním plánu 
holešovského zámku  

Interaktivní výstava Poznávej se libereckého zá-
bavně - naučného science centrem iQPARK zůstává  
ve výstavním plánu Městského muzea a galerie Holešov. 
V zámeckých sálech by se měla konat od 8. května do  
6. září 2020. Situace v České republice ukáže, zda zámek 
výstavu opravdu začátkem května otevře. Přípravy však 
probíhají. MKS Holešov zároveň eviduje desítky rezerva-
cí škol ze Zlínského a Olomouckého kraje, které reagova-
ly na nabídku speciálních programů s lektory a rozhodly 
se cílit školní výlet do Holešova.   

Poznávej se je moderní výstava, která interaktivní 
formou představí, jak fungují lidské smysly a jak nás kla-
mou. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje 

pět desítek exponátů, které jsou přímo určené k vyzkou-
šení, vyřešení nebo soutěžení. Hlavní myšlenkou je pod-
nítit 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.

Dana Podhajská
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MKS Holešov ruší letní výstavu o největších záhadách a tajemstvích světa
Městské kulturní středisko Holešov ruší letní výstavu Největší záhady a tajemství světa. Důvodem je nepředvídatelnost vývoje situace v důsledku pandemie. Zámek a jeho 

složka Městské muzeum a galerie Holešov s majitelem výstavy vyjednávají přeložení projektu na rok 2021. 

Výstava Největší záhady a tajemství světa představuje unikátní kolekci replik, faksimilí a reprodukcí nejtajemnějších předmětů všech světadílů. Exponáty mají jedno 
společné – okolnosti vzniku nebo účel obklopují záhady a tajemství. Konat se měla od června do konce srpna 2020 v zámeckých sálech. (dap)

Cestovatel Milan Caha vystavuje 
v arkádách zámku fotografie z cest 
po Indonésii

Městské kulturní středisko Holešov nainstalovalo do arkád zámku výstavu fotografií 
cestovatele Milana Cahy. Výstava se jmenuje Tváře Indonésie a měla být veřejnosti volně 
přístupná od 8. dubna. V době přípravy dubnového Holešovska však nebylo známo, kdy 
může být nebo byla  s ohledem na nouzový stav skutečně otevřená. MKS Holešov proto 
doporučuje svým návštěvníkům sledovat webové stránky www.holesov.info. 

Výstava Tváře Indonésie je pojata ve třech rovinách – tváře lidí, zvířat a krajiny, 
celkem třicet pět snímků. Fotograf, potápěč, průvodce a cestovatel Milan Caha pořídit 
fotografie během třinácti let, kdy cestoval po Indonésii, navštívil Jávu, Sumatru, Cele-
bes, Bali, Komodo, Flores, Alory a další ostrovy. Zejména ostrov Nusa Penida se stal jeho 
druhým domovem.   

Expozice je volně přístupná podle otevírací doby památky, tedy denně od úterý  
do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 12. července 2020. (dap)

Zámek Holešov: XVIII. Letní iluze 
25. 6. - 4. 10. 2020

Městské kulturní středisko Holešov zve regionální výtvarníky a umělce na osmnáctý 
ročník Letních iluzí. Letošní setkání se opět koná pod záštitou autora projektu, starosty 
města Rudolfa Seiferta.

Výstava začne vernisáží 25. června v zadní části zámecké galerie a bude trvat až do  
4. října. Výtvarníci, kteří se letošního ročníku chtějí zúčastnit, mohou práce a výrobky při-
nést na zámek již v první polovině června. Konkrétní podmínky účasti na výstavě budou 
zveřejněny v květnovém vydání Holešovska, na webu kulturního střediska a města Holešov.

Yo Yo Band vystoupí na zámeckém nádvoří, 
koncert bude v srpnu

Městské kulturní středisko plánuje koncert českého 
Yo Yo Bandu. Konat by se měl 28. srpna v 19.30 hodin na 
zámeckém nádvoří. Před vyhlášením nouzového stavu 
ještě vstupenky nebyly v prodejním systému, jakmile 
se zmírní vládní opatření proti pandemii, MKS Holešov 
prodej zahájí a bude o něm informovat na webu www.

holesov.info.  Vstupné bude 280.- v předprodeji a 320.- 
na místě.  

Kapelu Yo Yo Band založili Richard a Vladimír Tesaří-
kovi, Ondřej Hejma a Julius Novotný Kuzma v roce 1975. 
Mezi nejúspěšnější hity skupiny patří písně z 90. let jako 
Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno.  (dap)

Punkerka Nikola Mucha 
vystoupí v Holešově 
v říjnu

Nikola Mucha bude koncertovat 3. října v New Drive 
Clubu holešovského zámku. Vstupenky, které si veřej-
nost koupila ještě před vyhlášením nouzového stavu, 
platí. Další prodej však Městské kulturní středisko Hole-
šov až do odvolání pozastavilo. Jakmile se situace změní, 
budeme vás informovat. 

Velmi kontroverzní brněnská zpěvačka vyvolává  
u lidí extrémní emoce, někdo ji považuje za nepřijatel-
nou, jiný obdivuje. Pro sprosté slovo nejde daleko, zpívat 
moc neumí, přesto její videoklipy kmitají po sociálních 
sítích a jsou vyhledávané. 

Předskokanem jejího holešovského koncertu bude 
kapela Oswald Schneider. 

(dap)

POZVÁNKY
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Významná publikace o svatém Janu Sarkandrovi

Holešovské muzeum buduje Pamětní síň sv. Jana Sarkandra
Městské muzeum a galerie pracuje 

na vybudování Pamětní síně sv. Jana 
Sarkandera. Město Holešov pro ni vy-
bralo oratoř Filiálního kostela sv. Anny. 
Pamětní síň by měla být veřejnosti vol-
ně přístupná v rámci projektu Otevřené 
brány, tedy od května do září. Slavnostní 
otevření se má uskutečnit v rámci Dnů 
města Holešova. S ohledem na pande-
mii coronaviru je ovšem otázkou, zda 
se oslavy i zmíněný projekt uskuteční.  
To ukáže čas, přípravy jsou nicméně  
v plném proudu. 

„Jedná se o unikátní stálou expo-
zici, která vzniká ke čtyřstému výročí 
mučednické smrti Jana Sarkandera. 
Vystavíme předměty související s jeho 
osobou, ale i s dobou, ve které žil. Mám 
na mysli obrazy, grafiky, staré tisky  

a sochy,“ přiblížila záměr kurátorka ex-
pozice Nikol Holubová z Městského mu-
zea a galerie Holešov. 

Vystaven bude také relikviář s ostat-
ky sv. Jana Sarkandera, který se stane 
ústředním motivem celé oratoře. Součástí 

expozice budou textové panely pojedná-
vající převážně o působení Sarkandera  
v Holešově a uvažuje se o replikách mučí-
cích nástrojů, na kterých byl světec umu-
čen. V širším konceptu pamětní síň nabíd-
ne také chronologický přehled událostí  
a místa spojená s životem světce.

Stálá expozice koncepčně kombi-
nuje vizuální a interaktivní prvky. Právě 
díky interaktivitě cílí na všechny věkové 
kategorie, aby téma bylo srozumitelné  
i dětem. Na projektu Pamětní síně  
sv. Jana Sarkandera v oratoři sv. Anny 
spolupracuje Městské muzeum a galerie 
v Holešově, Město Holešov a Římskoka-
tolická farnost v Holešově. Slavnostní 
otevření se původně plánovalo na Dny 
města Holešova 1. – 3. 5. 2020. 

Mgr. Dana Podhajská

6. května si v České republice připo-
meneme svátek sv. Jana Sarkandra (na-
příklad v Polsku to je 30. květen). Jeden 
z mála českých svatých (ano, Skoczów, ze 
kterého Jan Sarkander pocházel, se sice 
nyní nachází v Polsku a do roku 1918 byl 
součástí Pruska, resp. tedy Německa, ale v 
době Sarkandrova života bylo Slezsko, kde 
leží, jednou ze zemí Koruny České a Sleza-
né byli převážně Češi) je pevně spojen jak 
závěrem svého života, svými skutky, tak 
mučednickou smrtí s Holešovem. Bohužel 
devastující působení minulého režimu 
cíleně zasáhlo i řadu jinak soudných spo-
luobčanů, kteří byli vychováváni v rámci 
povinné ateistické výchovy k nedůvěře 
vůči všemu náboženskému a k odporu  
k výrazným osobnostem a považují Jana 
Sarkandra za problematickou či dokonce 
negativní postavu. V každém případě 
se ale jedná o osobnost celosvětového 
významu a úcty, tedy o nejznámějšího  
a nejvýznamnějšího Holešováka (navíc, 
jen tak na okraj – druhý z velkých Hole-

šováků v pořadí – Jan z Holešova – byl 
bohužel svým povolání také katolickým 
knězem a mnichem, i když se proslavil 
jako významný vědec a etnograf). 

I když toho bylo o svatém Janu 
Sarkandrovi napsáno relativně hodně –  
a to již od roku 1620 včetně, kdy vyšly 
tiskem zprávy o jeho umučení – už řadu 
desetiletí chyběla na trhu komplexní, re-
prezentativní publikace, shrnující nejen 
činnost, život a smrt sv. Jana Sarkandra, 
ale i procesy, vedoucí k jeho blahořečení 
v roce 1860 a svatořečení papežem Janem 
Pavlem II. při jeho návštěvě Olomouce  
v roce 1995. V rámci akcí, připomínajících 
400. výročí mučednické smrti sv. Jana 
Sarkandra v letošním roce byl tento dluh 
splacen – kolektiv autorů pod vedením 
PhDr. Karla Kavičky připravil skutečně 
nádhernou, mimořádně podrobnou  
a v mnoha směrech objevnou odbornou  
a současně reprezentativní publikaci 
„Svatý Jan Sarkander“, kterou vydalo na-
kladatelství Flétna. Tato kniha má skoro 

500 stran, obsahuje řadu podrobných, vy-
nikajících statí, věnujících se jak kontextu 
doby, ve které Jan Sarkander žil a působil, 
tak samozřejmě jeho životu a mučednické 
smrti (se samostatnou kapitolou, věno-
vanou Holešovu), procesu beatifikace  
a kanonizace, apologii i souvisejících po-
jednání, velké množství dokonalých fo-
tografií a faksimilií řady dobových doku-
mentů. Autoři dokonce publikují i názory 
odpůrců Sarkandrovy kanonizace z řad 
protestantských představitelů z roku 1995 
a předcházejících. Tři z autorů fotografií 
jsou Holešováci. 

Kniha je tedy významným příspěv-
kem k letošnímu významnému sarkan-
drovskému výročí. Bohužel současná 
omezení spojená s epidemií koronaviru 
řadu z plánovaných aktivit této oblasti 
odsunula či dokonce znemožnila. Holešov 
ale určitě otevře (jakmile to bude možné) 
již v podstatě připravenou pamětní síň sv. 
Jana Sarkandra na oratoři filiálního koste-
la sv. Anny, ve které bude instalována řada 

mimořádně zajímavých (i interaktivních) 
exponátů a informací. Na pozdější dobu 
bude posunuta světová premiéra velko-
lepého Hymnu ke sv. Janu Sarkandrovi 
nejslavnějšího žijícího českého skladatele 
Miloše Boka, která měla být provedena 
3. května ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v provedení velkého orchest-
ru Filharmonie B. Martinů Zlín a smíšené-
ho  Kuhnova pěveckého sboru pod taktov-
kou samotného skladatele. 

Karel Bartošek 

Díky festivalu MUSICA Holešov znají Holešov po celém světě
Ke 100. výročí republiky Město Ho-

lešov přichystalo spoustu zajímavých 
programů.

Jedním z nich byl také splečně s hu-
debním festivalem MUSICA Holešov  Slav-
nostní koncert 28. 10. 2018, kde zazněly  
v podání  orchestru Filharmonie Bohusla-
va Martinů Zlín, za řízení dirigentky Niko-
ly Kraft a s koncertní mistryní Michaelou 

Fukačovou /violoncello/ jedny z nejkrás-
nějších českých děl, která také v Holešově 
natáčel během koncertu Český rozhlas.

V těchto dnech uplynula možnost pro 
vysílání nahraného koncertu a musíme 
se s vámi podělit o skvělou informaci, že 
tento koncert spolu s prezentací zaměře-
nou na Holešov, zámek Holešov, zahradu  
a holešovské památky slyšeli posluchači    

v jedenácti   evropských zemích včetně 
České republiky! 

Záznam odvysílala rádia a země: 
BBC,  Belgický rozhlas (RTBF francouzské 
vysílání),   Polský rozhlas, Moldavský roz-
hlas, rozhlasy německé společnosti ARD   
– Bavorský rozhlas,  

Středoněmecký rozhlas a rozhlas 
Jihozápadního Německa, Slovenský roz-

hlas, Švýcarský rozhlas (RTS Lausanne)  
a Ukrajinský národní rozhlas. 

Posluchači tak měli možnost slyšet 
nejznámější česká díla - a to: jednu z šesti 
symfonických básní  cyklu Má vlast - "Šár-
ka"   /Bedřich Smetana/, "Pohádka, op. 
16" /Josef Suk/ a koncert pro violoncello  
a orchestr h moll, op. 104 /Antonín Dvořák/. 

Za MUSICA Holešov Jana Slovenčíková
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Tereza Vánská – Jankovice
Lukáš Tetera – Jankovice

Petra Ordeltová – Míškovice
Mirolav Konečný – Míškovice

ÚMRTÍ    
Jaromír Štěpán – Holešov
Vlasta Vémolová – Holešov
Bohuslav Bartík – Holešov
Josef Medek – Holešov
Milada Nováková – Holešov
Josef Vinklárek – Holešov

V domácí péči o moji  93letou ma-
minku jsme se dostali do stavu, kdy jsme 
situaci už nezvládali. Věděli jsme jediné, 
že mamce chceme dopřát odchod v bez-
pečí domova a jejích blízkých.

Dostali jsme doporučení na palia-
tivní péči Palliare -Carpe Diem. Ihned 
jsme se s její zakladatelkou paní Ivou 
Knichalovou spojili a po několika jejích 
návštěvách a zjištění, jak na tom mamka 
je, jsme dostali spoustu cenných rad, do-
poručení a taky Anděla v podobě Jarušky, 
která denně několikrát za maminkou jez-
dila a pečovala o ni. Mamka si ji oblíbila 
a ty 4 měsíce velmi intenzivní péče o ni 
zvládali všichni zúčastnění na výbornou. 
Tímto bych chtěla poděkovat za všechno, 
co pro nás paní Iva Knichalováse svým tý-

PODĚKOVÁNÍ PALLIARE - Carpe Diem

Skauti o (s)koro prázdninách
Činnost ukončena. Tato dvě slova 

nás poslední dobou všude doprovázela  
a stále doprovází. Se skautem tomu ne-
bylo jinak. Kde ale běžné činnosti utichají, 
otevírá se prostor pro činnost dobrovol-
nou. Zodpovědní orouškovaní lidé se 
pustili do pomoci druhým. Statečně šijí, 
nakupují, vozí, opravují, prostě pomáhají, 
kde je to možné, a kde si o pomoc řeknou. 
V Holešově vznikla díky několika aktivním 
odvážlivcům iniciativa Roušky Holešov, 
která za poslední dobu zprostředkovala 
výrobu a dopravu více než tisíce roušek ve 
městě i v přilehlém okolí. 

Dostali jsme za úkol všem, co šíjí a po-
máhají s výrobou, vyřídit obrovské díky od 
příjemců jejich roušek - nemocnic, lékařů, 
policistů, pošty, obchodů ale i starších lidí, 
kteří se neměli k rouškám jak dostat. Moc 
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se 

zapojili! Všichni jsou nesmírně vděční! 
Dobrovolné „dodavatele“ si nemůžeme 
dovolit nejmenovat, ale kvůli diskrétnos-
ti uvedeme jen jejich křestní jména: Eva, 
Markéta, Markéta, Besstee Company, Iva, 
Irena, Martina, paní E., Eliška, Veronika, 
Alena, paní D., Hana, Alena, Karolína,  
Tereza a paní B. 

Díky také všem dobrovolníkům - ze 
Skautského střediska Holešov, Tokaheyi, 
TOM Medvědí stopy, TYMY a Charitě za jejich 
vytrvalou práci při rozvozu nejen roušek.

Pokud víte o někom z vaší rodiny nebo 
z vašeho okolí a sousedství, kdo patří do 
ohrožené skupiny obyvatel a pomohlo by 
mu, aby nemusel vycházet ven, ozvěte se 
nám prosím na: email: jun.kor.hol@gmail.
com nebo telefon: +420 728 685 325.

skauti Holešov
junak.zholesova.cz

mem ošetřovatelek udělala, za  její denní 
i noční ochotu, řešit nastalé problémy,  
za její dodávky zdravotních pomůcek, 
rady udělované s velkou profesionalitou 
( paní Iva je sestra ve Vídeňské nemocni-
ci) a za lásku, kterou nás posilovala v úsilí 
vydržet a jít dál. Podařilo se nám společ-
ně připravit mamince důstojný odchod 
ze života také díky celé rodině, dětem  
a také odborné péči. Tímto vyslovuji vel-
ký dík všem. Tento krátký článek jsem na-
psala proto, aby si lidé uvědomili, co dělá 
lidský život cenným a co si právě v době 
pandemie koronaviru máme uvědomit. 
Lidství je hodnota, kterou jsme možná 
někdy ztratili a znovu ho v současnosti 
nacházíme…

   Alena Šíblová

Blahopřání
Dne 15. 4. 1940 se narodila naše 

maminka. Tohoto roku 15. 4. 2020 bude 
slavit 80 let. Přejeme jí hodně zdravíčka 
a pohody, ať je s námi ještě mnoho let. 
Vše nejlepší přejí všichni Mikulčíkovi. 
Maminko, máme Tě rádi.

Černá kaple Holešov: okouzlení 
temnou krásou

Do Černé kaple jsme kdysi zablou-
dili úplnou náhodou a od té doby na ni 
nemůžeme zapomenout. Monumentální 
prostor z černého a šedého mramoru, na 
který dopadají paprsky slunce stíněné 
vitrážemi v oknech. Křehká křídla andělů 
a krajek kontrastují s konečnou strnulos-
tí lebek a hnátů a se zlatými hlavicemi 
sloupů, které se třpytí v ranním šeru. 

Zvenku byste možná nepoznali, že  
k holešovskému kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie přiléhá i přístavba této jedi-
nečné Černé kaple. K pravé straně kněži-
ště ji nechal přistavět František Antonín 
hrabě z Rottalu. Rodu, kterému patřil 
snad celý kraj od Hostýna až po Napajed-
la, totiž chyběla pohřební kaple, která by 
byla hodna jejich postavení. 

Jen pár kroků od holešovského zám-
ku proto nechal ke kostelu připojit kapli 
s honosnou výzdobou a dvěma oltáři. Na 
jednom se Ježíš modlí v zahradě Getse-
manské v předvečer Velkého pátku. Dra-
matická scéna znázorňuje anděla, který 
Ježíše podpírá, aby neklesl k zemi. Další 
z nebešťanů snáší z nebe kalich hořkos-
ti a k Ježíšovi se sklání mezi ratolestmi 
palmy a olivovníku. Po obou stranách 
navíc oltář hlídají smuteční andělé. Tomu 
levému kanou po tvářích slzy bolesti  
a v ruce drží pochodeň, jako symbol Ježí-
šova zatčení v noci. Ten druhý zase třímá 

provaz, symbol Ježíšova spoutání, bičová-
ní a umučení. Jediní, kdo se nedívají, jsou 
Ježíšovi spící učedníci Petr, Jakub a Jan. 

Na protějším oltáři upínají duše ruce 
v modlitbě k ukřižovanému z plamenů 
očistce. Po stranách tu truchlí Panna 
Marie a svatý Jan Evangelista, kteří prý 
zůstali pod křížem jako poslední. 

Temnou výzdobu kaple tvoří také 
velká černá zrcadla, která symbolizují 
pomíjivost života. Proti sobě tu už navždy 
stojí Marie Cecílie hraběnka z Rottalu  
a donátor kaple František Antonín hrabě 
z Rottalu. Jejich dopodrobna vyvedené 
rokokové šaty jakoby snad ani nemohly 
být z mramoru a kamene ale z jemných 
krajek. Hluboko pod námi tu v kryptě 
odpočívají nejen oni, ale také pozů-
statky desíti dalších členů rodin Rottalů  
a Wrbnů, kteří vlastnili holešovský zámek 
později. 

Zastavte se tu na chvíli, zakloňte 
hlavu ke stropu a obdivujte chvíli jedi-
nečnou krásu kaple z černého mramoru, 
ze které se skoro točí hlava. Můžete ob-
divovat jemnou a dokonalou řemeslnou 
práci předků a možná si také malinko 
uvědomit, že život netrvá věčně.

Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, 
z. s. s podporou Zlínského kraje
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Dny města nerušíme, hledáme náhradní termín
Vzhledem k současné situaci je již více než jasné, 

že se tradiční Dny města Holešova 2020 nebudou moci 
konat v původním termínu, který připadal na první květ-
nový víkend. Budeme se ze všech sil snažit najít vhodný 
termín v druhé polovině roku tak, abychom nebyli ochu-

zeni o krásné kulturní a společenské zážitky, kterých bylo 
na programu více než dost. Jelikož ale není možné nyní 
odhadovat, zda budou otevřeny hranice našeho státu, 
účast zástupců partnerských měst tedy nelze nyní potvr-
dit. Věříme ale, že se nám i tak podaří připravit atraktivní 

a lákavý program, abychom společně oslavili Dny města 
včetně tradičních akcí, jakými jsou například oceňování 
osobností, udělování dotací nebo jarmark. O dalším vý-
voji situace vás budeme včas informovat.

Hana Helsnerová

Český svaz chovatelů, základní organizace Holešov, oslavil 115. výročí 
založení spolku v Holešově

2. října roku 1904 se v hostinci Nový Svět (dnešní re-
staurace Tacl) konala první valná hromada holešovského 
„Spolku chovatelů králíků a přátel králíkářství“, ze které 
se nám zachoval krásný, ručně psaný „Protokol o první 
valné hromadě“. Od tohoto data tedy můžeme mluvit  
o organizovaném chovatelství v Holešově, které nepřetrži-
tě trvá až do dnešních dnů. Hybatelem založení chovatel-
ského spolku byl tehdejší ředitel Hospodářské školy Adolf 
Koplas. Mezi zakládající členy patřili holešovští občané, 
pánové Josef Polášek, Ludvík Směšný, Stanislav Lochman, 
Josef Doležel, Leopold Hujíček, František Kolomazník, Vác-
lav Miklík, Karel Ondruška, Josef Pavelka, Metoděj Pala, 
Josef Poledňák, Josef Zapletal, řídící Josef Vybíral, Václav 
Zapletal, Jaroslav Bakalík, Leopold Liška a další. Prvním 
předsedou byl pan Zaoral. V počátcích spolku činil člen-
ský příspěvek 60 haléřů, přičemž chovné zvíře stálo 3 až 6 
korun. Spolek kupoval jednoho králíka samce pro veškeré 
členstvo. Ještě při založení spolku musel předsedající valné 
hromady, pan Srovnal, vysvětlovat členům, že při svých 
cestách po Francii v roce 1900 zjistil, že se zde na králičí 
maso (na rozdíl od našich zemí) pohlíží jako na lahůdku, 
„oblíbenou i od zámožných lidí“. Až propuknutí první 
světové války znamenalo velké rozšíření chovu králíků  
a drobného zvířectva vůbec, které představovalo vhodnou 
náhradu zoufale chybějícího výsekového masa. 

Předsedu Zaorala vystřídali pánové Koplas, Vendl, 
Krajča a od roku až dodnes (tedy více než 43 let!) je předse-
dou holešovských chovatelů pan Dušan Labuda. Holešovští 
chovatelé se vždy snažili o získání trvalého zázemí. Tento 
sen se jim splnil v roce 1983, kdy obdrželi do trvalého uží-
vání areál bývalého Dřevopodniku na Plačkově. S tím ale 
byla spojena nutnost zbourat stávající objekty areálu, kte-
ré byly určeny k demolici, odklidit suť, nechat vypracovat 
projektovou dokumentaci a postavit novou výstavní halu 
a navazující prostory. Kolaudace nového areálu proběhla  

v roce 1993, přičemž chovatelé odpracovali celkem  
13 tisíc brigádnických hodin a nedostali žádnou státní fi-
nanční podporu. Jenom bourací práce a odklízení suti bylo  
v tehdejších cenách ohodnoceno částkou 130 tisíc korun. 
V novém areálu pořádají holešovští chovatelé pravidelné 
výstavy drobného zvířectva pro obyvatele Holešova i jeho 
okolí. Za svou činnost obdrželi chovatelé z Holešova čestné 
uznání od Ministerstva životního prostředí České republiky.

Dušan Labuda

Desátá Holešovská Regata
Přátelé, milí příznivci a návštěvníci Holešovské Re-

gaty, popravdě řečeno jsme oslavu desátého výročí na-
šeho festivalu plánovali trošku jinak. Na třetí červnový 
víkend jsme měli nachystaný lákavý dvoudenní program 
a těšili jsme se, jak společně s vámi desáté narozeniny 
oslavíme. Bohužel, překazil nám to záškodník tak malý, 
že není viditelný pouhým okem. Zasáhl do běžného 
chodu světa, včetně všech kulturních akcí, letní festivaly 
nevyjímaje.

Z důvodů, které asi není třeba rozvádět, jsme nu-
ceni přesunout datum konání letošní Desáté Holešovské 
Regaty. Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte a podpo-
říte nás jedinou možnou formou: že na festival přijdete  
i v zářijovém datu, přestože bude mít trošku jinou podo-
bu, než jsme původně prezentovali. Najít nový termín, 
který by vyhovoval všem domluveným kapelám, oprav-
du nebylo jednoduché. Jediným možným řešením bylo 
vměstnat Regatu do jednoho dne, kdy od rána do večera 
zahraje většina hlavních interpretů, na čemž se dá najít  
i pozitivní věc pro vás diváky – za jednodenní vstupenku 
uvidíte mnohem více dobré muziky, než jste původně 
očekávaliJ Každopádně za vaši vstřícnost a podporu 

vám už předem děkuje celý pořadatelský tým Holešov-
ské Regaty. Za podporu děkujeme i našim stěžejním 
partnerům, kteří i přes velmi složité období dodrží své 
závazky a náš festival podporují. A věřte nám - bez nich 
by to už vůbec nešlo!

Desátá Holešovská Regata se tedy uskuteční v jed-
nom dni – v neděli 6. září 2020 v zahradách Zámku Ho-
lešov. Toto datum jsme zvolili hlavně ve snaze maximál-
ně dodržet složení hlavních hvězd letošní Regaty, které 
jsme vám slibovali a na něž jste si už mnozí i zakoupili 
vstupenky.

Vystoupí: MAREK ZTRACENÝ, NO NAME, ČECHOMOR 
(bez původně avízované filharmonie), SUPPORT LESBI-
ENS, MŇÁGA A ŽĎORP, VOXEL, proběhne i přehlídka ne-
tradičních plavidel, přejezd lávky a platí i bohatý dopro-
vodný program a oblíbený večerní tematický ohňostroj. 
Zkrátka hlavní den Regaty tak, jak jej mají diváci rádi. 

Z termínových či jiných důvodů musíme z původní-
ho programu oželet Vojtu Dyka a B-Side Band (kteří ale 
vystoupí na Holešovské Regatě 2021), Annu K, Vesnu  
a Laca Decziho.

Vstupenky zakoupené na původní červnový termín 
– jednodenní páteční i sobotní – platí na nové zářijové 
datum. Majitelům permanentek budeme přiměřenou 
část ceny kompenzovat vracením peněz v hotovosti pří-
mo u vchodu v den konání, takže se nemusí bát, že by 
„přeplatili“.

V předprodeji na nový termín zůstanou jednodenní 
vstupenky za 450 Kč pro dospělé a 250 Kč pro děti od 
7 do 15 let, prodávat se bude i zvýhodněná jednodenní 
rodinná vstupenka. Podrobnější informace ke změnám, 
kompenzaci a prodejům vstupenek zveřejníme v týdnu 
po Velikonocích na našem Facebooku a webu. 

Budeme moc rádi,  když nás podpoříte a přijde-
te. Situace není jednoduchá pro žádného pořadatele  
a velikou podporou pro nás bude vstřícnost diváků, kteří 
přijdou i začátkem září do nádherného prostředí zámec-
kých zahrad v Holešově oslavit s námi – i když trošku 
„netradičně“ – desáté výročí rodinného festivalu Hole-
šovská Regata. 

Michal Žáček – ředitel pořádající AGENTURY VELRYBA 
a celý pořadatelský tým

ZPRÁVY 
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Holešov a epidemie v jeho dějinách
Dějiny lidstva nejsou pouze příběhy vojevůdců, 

politiků, bitev, ale i nekonečným příběhem strachu lidí  
z nemocí, umírání a ze smrti. Nakažlivých chorob se lidé 
báli od nepaměti. Zkušenosti středověku a baroka při 
morových, cholerových a jiných epidemiích se promítaly  
do povědomí o smrti především jako Božího trestu za hří-
chy. Tradiční reakcí společnosti byla nejen zjitřená zbož-
nost, ale naopak i zhrubnutí, uvolnění mravů a hledání 
(často falešných) viníků. Dějiny ale naštěstí také znají příbě-
hy statečných lékařů, postupné odhalování příčin nemocí  
a úspěšný boj proti nim.

V průběhu lidských dějin se epidemií vystřídala celá 
řada. Každá nemoc měla své vrcholy a každá epocha měla 
svou smrtelnou metlu. Většina jich byla označována jako 
mor, i když jejich příčiny a charakter mohly být různé. Díky 
absenci pramenů to nelze určit. Jedna z prvních epidemií 
v dějinách lidstva, kterou můžeme na základě písemných 
zpráv přesně datovat, je athénský mor popsaný řeckým 
historikem Thúkydídem z 5. století př. n. l., což ale podle 
posledních výzkumů nebyl pravý mor. Ten přišel do Evropy 
za vlády východořímského císaře Justiniána I. v 6. století 
n. l., kde zuřil zvláště v Konstantinopoli. Z dosud nezjiště-
ných příčin vymizel v polovině 8. století.

Mezitím středověká společnost ztratila představu  
o nebezpečí epidemie takového rozsahu a důsledkem byl 
obrovský šok, kterému čelila celá evropská civilizace, když 
se mor objevil na scéně znovu, a to ve 14. století. Tzv. černá 
smrt vypukla ve Střední Asii a díky dálkovému obchodu se 
hrozivou rychlostí rozšířila do celé Evropy. Uvádí se, že vy-
hubila čtvrtinu nebo dokonce až třetinu západoevropské-
ho obyvatelstva (až 30 milionů). České země postihla nej-
více v období let 1348–1419, ale nezmizela a pravidelně 
se opakovala každých deset - patnáct let až do 18. století.

Nemoci a nákazy byly vždy doprovodným jevem 
ozbrojených konfliktů. Není proto divu, že o morových 
ranách v Holešově jsme poprvé detailněji informováni  
z období třicetileté války. Jednou z obětí moru se na pod-
zim roku 1623 stal nástupce Jana Sarkandra, kněz Petr 
Simonides, který v Holešově působil více jak rok. V roce 
1645 se ve městě usídlil mor znovu a padlo mu za oběť 
44 hospodářů, 33 manželek, 94 synů a 106 dcer, jak uvádí 
lobkovický soupis poddaných umrlých z roku 1646. Mezi 
jeho oběti patřil i holešovský děkan Vít Šamlius, který 
zemřel den před svátkem Nanebevzetí Panny Marie (tedy 
14. srpna). Podle kroniky holešovské umíralo denně 12 
až 14 osob. Nákaza řádící ve městě způsobila, že se mu 
vyhnuly čtyři karnýty Poláků, kteří objeli centrum města 
Ztracenou ulicí (dnešní Nerudovou) a o pár dní později 
uhnuli před Holešovem blíže nespecifikovaní vojáci na své 
cestě z Hradiště do Hranic.

Velké obavy před zavlečením moru panovaly i na 
sklonku roku 1679. Olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštej-
na-Kastelkornu tehdy zakázal v Kroměříži konání tradičního 
výročního trhu na svátek svaté Lucie. Když před kroměřížské 
brány přijelo několik holešovských ševců, nebyli s ohledem 
na vydaný zákaz vpuštěni do města. Na holešovský svato-
lucijský jarmark ovšem kroměřížští trhovci mohli dorazit. 
Holešov morová rána zasáhla o rok později (1680). Poznám-
ka v obecních účtech sděluje, že měšťan Josef Krčka tehdy 
nemohl svůj krám užívat po tři čtvrtě roku.

Další strach z šíření morové nákazy panoval  
v habsburské monarchii na jaře roku 1711. Představitelé 

našeho města tehdy sáhli k opatření, které podle nich 
mělo zmírnit negativní ekonomické dopady. Vystavovali 
potvrzení těm, kteří vyjížděli z města za obchody, že jsou 
čistí a zdraví a že se ve městě i v okolních místech nachá-
zí čisté povětří. Navzdory velké opatrnosti se i tentokrát 
nemoc brzy objevila. Po této poslední morové ráně bylo 
rozhodnuto o zlepšení hygienických podmínek ve městě. 
Pozornost byla věnována zejména zásobování obyvatel-
stva čistou vodou. Po určité časové prodlevě byla v letech 
1733–1734 postavena kašna ozdobená sochou svatého 
Floriána.

Zatímco kašnu na našem náměstí již nenajdeme 
(pouze její podstavec u hasičské zbrojnice na Bořenovské 
ulici), nejvýraznější uměleckou památkou na tuto posled-
ní morovou epidemii je dodnes mariánský sloup vedle 
farního kostela. Tradiční ochránce proti morové nákaze sv. 
Jana Nepomuckého a sv. Rocha, doplňuje socha sv. Jana 
Sarkandera, která zde patrně nahradila nějakého jiného 
z tradičních morových patronů. Každou sobotu pořádala 
holešovská farnost u morového sloupu pobožnost.

Zdrojem nemocí byly často narychlo zřízené polní la-
zarety, ve kterých byli ošetřováni ranění po velkých bitvách. 
To je případ roku 1805, kdy byli do Holešova přiváženi raně-
ní z bitvy tří císařů u Slavkova. Na infekční střevní choroby, 
zejména na břišní tyfus a bacilární úplavici, ranění na sněť, 
zápal plic, chrlení krve, kurděje zemřelo za obecním do-
mem čp. 11 (bývalé kasárny mysliveckého pluku) a v zad-
ním traktu první holešovské radnice (čp. 38) na 943 osob. 
Malou pobočku polní nemocnice v Rymicích vedl civilní 
lékař MUDr. Augustin Weber, který se zde nakazil břišním 
tyfem a ve věku 30 let zemřel. Je velmi pravděpodobné,  
že umírali i další ošetřovatelé a obyvatelé města.

Demografická křivka se v první polovině 19. století 
dále zvyšovala, byť s jistými výkyvy. Průmyslová revoluce 
a s ní spojené dalekosáhlé politické, kulturní a společen-
ské změny vedly k hromadnému stěhování obyvatel z ven-
kova do měst za prací. Nevyhovující hygienické podmínky, 
nejvíce v obydlích továrních dělníků na předměstích nebo 
v koloniích, byly živnou půdou pro tzv. bílý mor – tuber-
kulózu (souchotiny, souchotě nebo úbytě), anebo pro cho-
leru, která se přenášela vodou kontaminovanou fekáliemi. 
Od listopadu 1831 do ledna 1832 zasáhla Holešov epide-
mie cholery, která přišla z Asie. Ve vlastním městě si vy-
žádala daň v podobě úmrtí 19 osob. Nemoc řádila všude,  
ale na Holešovsku nejvíce v Roštění (148 úmrtí). O průbě-
hu epidemie máme unikátní zprávu z pera justiciára hole-
šovského panství Antona Kupky, která byla nalezena spolu 
s dalšími dokumenty v makovici věže farního kostela.

Další utrpení přišlo s prusko-rakouskou válkou v roce 
1866. Holešov ani jeho okolí naštěstí nebylo místem vojen-
ských srážek, ale ve městě se od 27. května dočasně usadila 
vítězná pruská jednotka, kterou občané museli vydržovat  
a vyplácet jí vysoké rekvizice. Nevítaným společníkem 
Prajzů byla opět cholera, na niž od 2. srpna do 1. listopadu 
1866 zemřelo asi 100 místních lidí. Pro srovnání: v Kromě-
říži zemřelo 200 obyvatel a asi 40 Prušáků, v Hulíně 180 
místních a  20 pruských vojáků, v Dobroticích přišlo kvůli 
choleře o život 18 lidí a v Kurovicích jí podlehlo 34 osob.

Mezi venkovským lidem se při opakovaných epide-
miích cholery šířily nejrůznější fámy. Nejčastější z nich 
byla pověra, že koléru šíří páni, tedy kněží, učitelé nebo 
úředníci.

Ochranné oděvy lékařů ošetřujících nemocné morem. 
Zobák naplněný vonnými bylinami sloužil jako dechový 
filtr a ochrana před zápachem. Dobová rytina ze 17. století

Téma strachu z epidemií v jednom případě dokonce 
posloužilo představitelům státní moci v Holešově k zne-
užití a eliminaci nepohodlné akce. Když chtěli holešovští 
studenti 4. září 1892 uspořádat hanáckou slavnost a před-
vést některé lidové zvyky, hledal tehdejší okresní hejtman 
Anton Dworzak zástupné důvody pro zamezení akce. Nej-
prve nedovolil účast učitelů a posléze její konání zcela za-
kázal, údajně z důvodu epidemie cholery, kterou ale nikdo 
ve městě ani v okolí v tom čase netrpěl. Nepřízeň úřadů 
byla impulzem pro ještě větší národopisnou aktivitu.

Zásadní událostí počátku 20. století, která se výrazně 
negativně podepsala na všeobecném zdravotním stavu 
obyvatelstva, byla 1. světová válka. V jejím samém závěru 
udeřila pandemie španělské chřipky, která zaútočila na 
vojáky vracející se ze zákopů a oslabené civilní obyvatel-
stvo. V českých zemích si vybrala krutou daň v podobě 
úmrtí 44 000 až 75 000 civilistů. K tomuto číslu je třeba 
přidat asi 2000 až 5000 vojenských osob. Přestože hole-
šovské úřady zavřely z obavy před španělskou chřipkou 
do 4. listopadu 1918 místní školy, skolila nemoc do konce 
roku jen ve městě 12 osob včetně několika dětí, v lednu 
1919 zahubila nemoc další dvě osoby.

Účelem tohoto stručného exkurzu do historie Hole-
šova nebylo pokračovat v současném trendu politického 
a mediálního strašení, ale spíše rozvážněji upozornit na 
skutečnost, že současná koronavirová pandemie před 
nás nestaví nic nového, nic čeho bychom se měli zby-
tečně bát. Obyvatelé našeho města již mnohokráte čelili 
nebezpečí způsobenému rychlým šířením neznámých 
nemocí a bránili se jim různými opatřeními, které odpo-
vídaly stupni tehdejšího poznání. Naštěstí máme oproti 
našim středověkým nebo raně novověkým předkům přece 
jenom výrazný náskok díky současné úrovni zdravotnictví  
a vědeckého poznání, který dnes stačí pouze podpořit 
svou osobní odpovědností vůči druhým, dočasným ome-
zením svých aktivit a zdravým životním stylem.

Ondřej Machálek
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Zápis do prvních ročníků základních škol v Holešově 
pro školní rok 2020/21

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 
související s onemocněním COVID-19 a k opatření Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se zá-
pisu do prvních ročníků základních škol proběhne zápis  
v holešovských základních školách v období od 20. do 
24. dubna 2020,  a to bez osobní přítomnosti dětí ve ško-
le. V této situaci se upřednostňuje také podání přihlášky 
i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve 
škole, tedy elektronicky (datová schránka, e-mail s elek-
tronickým podpisem) či poštou.

Podrobné informace poskytnou webové stránky 
jednotlivých základních škol:
1. Základní škola Holešov – www.1zsholesov.cz
2. Základní škola Holešov – www.zshol.cz
3. Základní škola Holešov – www.3zshol.cz

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

Pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou 
školu, přihlásí dítě do základní školy, v jejímž školském 
obvodu má dítě místo trvalého pobytu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Hole-
šova č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody základ-

ních 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, Dvořáko-
va, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, 
Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovar-
ská, Plajnerova, 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, Hanke-
ho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, 
nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Ne-
rudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše 
po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, 
Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, 
Třešňové sady, Tučapská, 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, 

Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních 
bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovat-
ky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, 
Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem,   
Za Vodou, Zahradní.

Místní část: Količín
Holešov, 31. březen 2020      

Mgr. Rudolf Seifert

ŠKOLSTVÍ

Přivýdělek www.prijemzdomu.cz
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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
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ZÁPIS V  2. ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE HOLEŠOV
Veškeré informace k zápisu 
do 1. ročníku najdete 
na www.zshol.cz

Co se děje v 2. Základní škole v „mimořádné“ době?
Přestože jsou školy od 11. března uzavřené pro děti, 

v naší budově je stále rušno. Chodby v druhém patře 
potřebovaly malíře – je vymalováno, některé podlahy 
si zasloužily kompletní opravu – je spraveno, nábytek  
v některých místnostech už dosloužil – pan stolař si vzal 
míry a bude vyrábět, rozpadá se nám tabule ve třetí třídě 
– bude ještě tento měsíc vyměněna. Pan školník stěhuje 
a stěhuje, paní uklízečky dezinfikují a uklízí po malířích. 
A na koho jsme zapomněli? Na paní v kancelářích. Jed-
na objednává nové školní pomůcky na příští školní rok, 

Výuka „přes sklo“ v 2. ZŠ
Ze dne na den jsme se ocitli v situaci, kdy děti 

opustily školu a bylo nutné se srovnat s tím, že je po-
třeba nějakým způsobem pokračovat ve výuce. Náš pan 
učitel IT nezahálel a prostřednictvím webináře seznámil 
kolegy s novou platformou distančního vzdělávání Goo-
glleclassroom. „Výuka na dálku“ je pro všechny zapojené 
účastníky – žáky, rodiče i pedagogy – nová. Přiznejme 
si, většina z nás není kovaná v práci s digitální technikou 
a často je to boj! Jenže staré známé přísloví říká: „Co nás 
nezabije, to nás posílí.“…v případě vzdělávání na dálku, 
obohatí. Všichni se musíme naučit něco nového a vzít 
dané jako výzvu. 

Proto patří poděkování Vám všem rodičům, kteří 
se snažíte pomoci dětem s jejich školními povinnost-
mi. Jsme si vědomi, že toho máte hodně,zvlášť pokud 
ještě chodíte do práce. Stejně tak i pedagogové, kteří 
také mají svoje rodiny. Budeme rádi, pokud své děti 
povedete k samostatnosti a odpovědnosti za odvede-

nou práci. Děti na čas strávený s Vámi nezapomenou 
a třeba i Vy si oživíte, co jste odložili v dávné minu-
losti jako žáci školou povinní. Možná, že některé z Vás 

Než se ve školách zastavil čas

připravuje zápis, ta druhá žije svými čísly a ke svému 
účtování vydává potvrzení na ošetřovné. Z některých 
kolegyň se staly švadlenky a šily roušky pro nemocnice.  
Do výčtu schází ještě paní ředitelka s paní zástupkyní.  
Ty už připravují příští školní rok, a také chystají nové pro-
jekty k dalšímu zvelebení a vybavení školy. 

S příchodem jara se hlásí o slovo pomalu se zelena-
jící školní zahrada, raší měkoučká tráva, začínají vonět 
bylinky v bylinkové spirále, mladé stromy pučí a vše  
se probouzí k životu. 

studium s dětmi natolik osloví, že budete uvažovat  
o dráze pedagoga. 

Přes Googlleclassroom se snažíme o vstřícnou in-
dividuální komunikaci, která musí být oboustranná.  
A co přejeme naší škole? Pracovité a zodpovědné žáky, 
vstřícné vyučující a rodiče, pro které je vzdělání důležitým 
aspektem života. Ale co nejvíce? Všem pevné zdraví!!!

Těšíme se na Vás, děti!

Během února a části března na 1. ZŠ Holešov střída-
la jedna akce druhou. Děti ve školní družině sportovaly 
na zámeckém kluzišti a na krytém bazénu, navštívily 
knihovnu, filmové představení, sadily zeleninu a vydo-
váděly se na tradičním karnevalu. Masky, které si připra-
vily spolu s rodiči, byly jako vždy úžasné. 

Ve škole se žákům dařilo v soutěžích. První stupeň 
zabodoval ve vybíjené. Družstvo chlapců i děvčat vybo-
jovalo v Bystřici pod Hostýnem první místo a oba celky 
postoupily do okresní soutěže. V další okresní soutěži  
v přehazované jsme měli také své reprezentanty, kteří 

postoupili i do celostátního kola v Liberci. To bylo bohu-
žel později zrušeno v důsledku rozšíření nákazy korona-
virem. Jinak bychom již podruhé obhajovali barvy naší 
školy v tak vysoké soutěži.

Na poli pěveckém se Lidušce Karhanové podaři-
lo v silné konkurenci postoupit z kroměřížského kola  
do regionální přehlídky v Prostějově v soutěži O hanác-
kyho kohóta. Ani tato soutěž nebude mít v dubnu své 
pokračování.

Mimo to jsme si výuku na 1. stupni zpestřovali 
například procvičováním angličtiny se zahraničním 

návštěvníkem. Letos jsme si domluvili se střediskem 
TYMY „mini Edisona“. Využili jsme pobytu španělského 
studenta Fernanda, který nám ve 3. – 5. třídách pově-
děl spoustu zajímavostí o své zemi a naučil nás i jeden 
národní tanec. A když si děti chtěly vyzkoušet, jaké je to 
za katedrou a jak je těžké připravit si zajímavou hodinu, 
sedla si paní učitelka do lavice jako ostatní, a role učitele 
si převzali ve „škole naruby“ sami žáci. Svého úkolu se 
zhostili na výbornou. 

J. Růžičková

1. ZŠ připravuje
I přes složitou situaci se na škole připravujeme na nové 

žáky. Pokud to situace dovolí, chceme pro budoucí prvňáč-
ky v červnu uskutečnit Nultou školičku alespoň v několika 
málo setkáních s paní učitelkou a spolužáky. Formou her 
a prohlídky školní budovy bychom chtěli dětem přiblížit 
jejich budoucí působiště na dlouhých 9 let školní docház-
ky. Počítáme s otevřením dvou případně tří prvních tříd.

Žáci budoucích 6. ročníků budou moci konat při-
jímací testy do tříd s rozšířenou výukou matematiky 
nebo tělesné výchovy hned, jakmile bude umožně-
na docházka do škol. Tady počítáme se 3 – 4 třídami  
v ročníku. Již nyní mohou rodiče posílat žádosti  
o přestup z okolních malotřídních škol nebo zasílat při-
hlášky do tříd s rozšířenou výukou. Všechny podrobné 

informace najdou zájemci na webových stránkách nebo 
je rádi zodpovíme elektronicky či telefonicky.

Na všechny nové ale i stávající žáky se moc těšíme.

J. Růžičková
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Termín zápisu je stanoven na 4. 5. a 5. 5. 2020 a to od 
9.00 do 12.30 hodin

(Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány 
až do 16. 5. 2020).

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou 
osobou oprávněnou dítě zastupovat:

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky mateřské školy – m4mxh9e
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ne-
lze poslat prostý email

Zápis do Mateřské školy Sluníčko Holešov, Havlíčkova

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na mateřské škole Radost 
na Grohově ulici v Holešově

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR je nutné udělat 
změny v organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat v původně stanoveném termínu 
na začátku měsíce května, pomocí webových technologií 
nebo poštou. Bližší informace najdete na webových strán-
kách školy www.ms-radost.cz/zapis. V případě potřeby se 
na nás můžete obrátit e-mailem nebo telefonicky.

Z důvodů aktuální nouzové situace rušíme Den ote-
vřených dveří, na který jsme vás v minulém čísle Holešov-
ska pozvali.

V současné době se zabýváme tvorbou pomůcek, 
které budou dětem pomáhat v objevování a prožívá-
ní světa. Neplánovanou situaci využíváme ze všech sil  
k posunu našich podmínek směrem k samostatnému  
a šťastnému dítěti, jak o to již dlouho usilujeme. Rovněž 

jsme se zapojili do šití roušek, které předáváme sociálním 
službám, zdravotníkům.

Věříme, že se znovu setkáme, s rodiči, dětmi, kteří 
jsou v srdci našeho poslání, ve světě, který bude tak dob-
rý, jak jen může být.

Přejeme všem sílu a zdraví a těšíme se na opětovné 
setkání. 

      Mgr. Ivana Oralová, ředitelka školy

Aktuální informace k zápisu do MŠ Holešov, Masarykova
Termín zápisu je stanoven na 4. 5. a 5. 5. 2020 a to od 

9.00 do 12.30 hodin
(Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k před-

školnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány 
až do 16. 5. 2020).

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou oso-
bou oprávněnou dítě zastupovat:

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následují-
cími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – x7q4sqb
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – ne-
lze poslat prostý email
3. Poštou
4. Osobní podání –  bude organizováno při dodržení 
nutných hygienických nařízení,  můžete využít poštovní 
schránku školy, ve vyjímečných případech kontaktujte 
ředitelku školy na tel. čísle: 737 291 765

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení 
na webových stránkách MŠ / ms-masarykova.cz/
2. Prostou kopii rodného listu dítěte
3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte
4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řád-
ně očkováno – dle očkovacího kalendáře -  ke stažení na 
webových stránkách školy

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů 
vám zašleme další informace.

O nás v MŠ Masarykova
Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je 

dvoutřídní škola umístěna ve starší vile s velkou přilehlou škol-
ní zahradou. Poloha budovy nabízí dětem pobyty venku v ne-
daleké zámecké zahradě, nebo blízkých parcích, které nabízí 
spoustu činností vedoucí děti k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Součástí školy – odloučeným pracovištěm je dvoutříd-
ní mateřská škola v Žopích. 

Budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností 
jedinečných vycházek.

K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvo-
řeno téma ,,Hrajeme si celý rok”.

Nabízíme dítěti vstřícné, podnětné, zajímavé, obsa-
hově bohaté vzdělávací prostředí.

Činnosti jsou zaměřené na rozvoj smyslu pro kama-
rádství a respektování společných pravidel.

Dětem je věnovaný individuální přístup již od vstupu 
do mateřské školy.

Tak v celkově velmi přátelské a kreativní atmosféře 
vyrůstá dítě v prostředí, které je zaměřeno také na skvělou 
přípravu pro vstup do základní školy.

Program je obohacený celoročními projekty. Zabýváme 
se navíc aktivitami jako je prevence logopedických vad, ve-
selé pískání, angličtina s lektorkou. Interaktivní předškolá-
ček s grafomotorikou, zaměřený na přípravu do školy, rozvoj 
předčtenářských a předmatematických dovedností, oboha-

cený o činnosti u interaktivní tabule. Navštěvujeme solnou 
jeskyni, jako prevenci respiračních onemocnění. Každoden-
ní rozvoj výtvarných, pracovních, hudebně pohybových do-
vedností je nedílnou součástí našeho programu.

Škola usiluje o vytváření tradic, které posilují vzájem-
né vztahy MŠ i vztah MŠ k širší veřejnosti.

Více o naší mateřské škole najdete na našich webo-
vých stránkách www.ms-masarykova.cz.

3. Poštou
4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nut-
ných hygienických nařízení

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení 
na webových stránkách MŠ www.raab.cz/slunicko/ 
2. Prostou kopii rodného listu dítěte
3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte
4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řád-
ně očkováno – dle očkovacího kalendáře - ke stažení ne 
webových stránkách MŠ www.raab.cz/slunicko/ 

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

Co Vám nabídneme:
Prostředí mateřské školy s největší kapacitou ve městě
Prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce, 
přátelství, pravidel a řádu
Prostředí pro přirozené vzdělávání
Prostředí mateřské školy s velkou zahradou
Kvalitně vybavené třídy
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10. 5. 1880 Narodil se JAROŠ Ladislav, prof., čestný občan města Holešova, starosta Sokola Holešov, dlouholetý profesor češtiny, francouzštiny a těsnopisu a ředitel gymnázia v Holešově, 
které nese v současnosti jeho jméno. Absolovent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a v Přerově. Od roku 1899 začal studia na UK v Praze. Zde navštěvoval i přednášky 
T.G. Masaryka a stal se jeho stoupencem. Na holešovském gymnáziu působil v letech 1905-1939, v letech 1938-1939 jako ředitel, od 1. listopadu 1939 byl předčasně penzi-
onován. Po příchodu do Holešova se aktivně zapojil do osvětové práce ve městě. V období okupace se stal velitelem Obrany národa pro jihovýchodní Moravu, v roce 1941 byl 
zatčen gestapem a za svou odbojovou činnost za heydrichiády popraven v brněnských Kounicových kolejích. Dne 18. června 1997 byla ve vestibulu holešovského gymnázia 
prof. Ladislavu Jarošovi odhalena pamětní deska za přítomnosti jeho dcery, paní Hilmy Jarošové. Na vrcholku Jehelníku na svahu Kelčského Javorníku, místa jeho častých 
turistických vycházek, byla umístěna a 1. května 1946 odhalena pamětní deska s textem: „Vzpomeňte bratra Jaroše, starosty Sokola Holešov, ředitele reálného gymnázia, 
turisty, lyžaře a milovníka tohoto kraje“. († 18. 6.1942 Brno) – 140. výročí narození

15. 5. 1970 Zemřel SOBOTA Jaroslav, operní pěvec, začínal v holešovském Podhoranu. Studoval zpěv na konzervatoři v Brně, pak nastoupil u opery slovenského Národního divadla v Brati-
slavě. V letech 1932-1933 působil v Osvobozeném divadle v Praze, poté v olomouckém divadle, a to až do doby odchodu do důchodu. V roce 1949 zpíval jako host v Národním 
divadle v Praze roli Vaška v Prodané nevěstě Bedřicha Smetany. (* 12. 1. 1903 Holešov) – 50. výročí úmrtí

17. 5. 1915  V Holešově se narodil SIMONIDES Jaroslav, překladatel z povolání, po maturitě na holešovském gymnáziu odešel na Univerzitu Karlovu v Praze. Když nacisté zavřeli vysoké 
školy, vrátil se do Holešova a pracoval v knihkupectví Františka Stelziga. Poté působil v nakladatelství Orbis v Praze a věnoval se překladům z polštiny, němčiny a francouzštiny. 
Překládal dramata, televizní a rozhlasové pořady, eseje, povídky, romány i literaturu pro mládež. Seznamoval české čtenáře s díly Jaroslawa Iwaszkiewicze, Romana Brand-
staettera, Jerzy Broszkiewicze, Jana Dobraczyńského, Stanislava Lema. Dlouhá je řada jeho „chopinian“, jsou to překlady z polštiny, ukazující vztah Fryderyka Chopina k Praze 
a Mariánským Lázním i jeho význam v polské hudbě a světové kultuře. († 25. 5. 1996 Praha) – 105. výročí narození

23. 5. 2005 Zemřel OTÁHAL Jan, středoškolský profesor. Příslušník Sokola, cvičitel a náčelník. Aktivní ve vlastivědné oblasti regionu, člen Vlastivědného kroužku v Holešově. Zpra-
coval trasu městského památkového okruhu, vyznačil ji v terénu a doplnil informačními tabulemi. Činný v publicistice, člen městské letopisecké a městské názvoslovné 
komise, člen redakční rady Zpravodaje města Holešova. Podílel se na regionálních publikacích „Památky Holešova“ a „Rozptýlené památky na Holešovsku“. (* 10. 8. 1914)  
- 15. výročí úmrtí

25. 5. 1925 V Prusinovicích se narodil PUMPRLA Stanislav, vlastivědný pracovník, archivář, v letech 1971 - 1985 vedoucí okresního archivu, který sídlil na zámku v Holešově. Své znalosti 
z historie a vlastivědy zúročil v řadě přednášek, článků a publikací vlastivědného a osvětového charakteru. Dlouholetý člen redakční rady Zpravodaje města Holešova. Založil 
v Prusinovicích tradici národopisných zvyků a slavností. († 13. 8. 1996 Kroměříž) – 95. výročí narození

27. 5. 1920 Narodil se BRÁZDA Vladimír, korepetitor baletu, sbormistr opery Národního divadla moravsko-slezského, klavírista, skladatel, šéfdirigent operety Státního divadla v Ostravě. 
Významná osobnost českého hudebního divadla. Po holešovském gymnáziu studoval na Obchodní akademii v Ostravě a externě klavírní hru na brněnské konzervatoři. V době 
války působil jako korepetitor ostravského baletu. V roce 1945 se stal šéfdirigentem operetního souboru - v této funkci zůstal do roku 1988. Byl velkým milovníkem a znalcem 
vídeňské operety, dával prostor i muzikálové tvorbě. Podílel se na vzniku původních českých hudebních komedií. Sám složil několik operet: „Vysněná“, „Ztřeštěné námluvy“. 
Dirigoval a hudebně nastudoval nespočet baletů, operet a muzikálů nejen u nás, ale i v zahraničí (Covent Garden Londýn, Státní opera Drážďany). Natočil a sám konferoval 
mnohé hudební pořady České televize, např. „Pletky paní Operetky“. Je autorem instrumentálních skladeb a dalších kompozic. (+ 6.8.2001 Ostrava) – 100. výročí narození

VÝROČÍ - KVĚTEN

Dospěláci z PS M. Očadlíka Holešov se zapojili do 
šití roušek, které předáváme na městskou policii. Tyto 
roušky jsou určeny potřebným v našem městě, ale také 
v širokém okolí. Po dohodě se starostou našeho města 
jsme poskytli klubovnu ve Smetanových sadech, kde se 
2x týdně schází děti pracovnic Centra pro seniory. Dě-
tem se tu věnujeme a pomáháme jim s vypracováním 
domácích úkolů, s opakováním učiva a také zbývá chvil-
ka na nějakou hru. Další pomocí, do které se zapojili ve-
doucí PS M. Očadlíka, je nákup pro seniory. V současné 

době se staráme o 3 seniory, kteří se na nás dle svých 
potřeb obrací.

Pionýrská skupina těsně před vyhlášením nouzo-
vého stavu ještě zvládla instalovat výstavu výtvarných 
a rukodělných prací v rámci pionýrského Sedmikvítku. 
Děkujeme všem, kteří do republikového finále své práce 
zaslali.

Děkuji všem, kteří se do těchto aktivit zapojili, moc 
si jakékoliv pomoci vážím.

Jarmila Vaclachová

Pionýři v Holešově i v nouzovém stavu nezahálí

Miniaturním městečkem se proháněly RC modely
Tělocvična v SVČ TyMy Holešov se v sobotu 7. března 

proměnila v miniaturní městečko s domy, stromy, mos-
tem, stavbami a samozřejmě také silnicemi, po kterých 
se proháněly nablýskané RC modely. Již potřetí se v Ho-
lešově setkali modeláři, kteří s sebou přivezli nejrůznější 
techniku. Plně funkční modely nakládaly, převážely, sta-
věly, a to vše pod bedlivým dohledem nejen dětí a rodi-
čů, ale také nadšenců, kteří se této zálibě věnují. Pestrou 
přehlídku připravilo SVČ Tymy ve spolupráci s SDH Ho-
lešov a samozřejmě s Modeláři CZ/SK. Na toto zajímavé 
představení se dorazily podívat stovky lidí, protože bylo 
opravdu co obdivovat.

Hana Helsnerová

VÝROČÍ
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Malá technická univerzita učí děti na Holešovsku pochopit, 
jak funguje náš svět

Co je to elektřina a odkud se bere? Jak se to stane, 
že nám doma svítí světlo a fungují elektrospotřebiče? 
Všechno lze vysvětlit i těm nejmenším dětem velmi pros-
tým a hlavně také zábavným způsobem. Mistry jsou na to 
zkušení lektoři z týmu Malé technické univerzity (MTU). 
Při jejich výuce rozhodně není nuda. Děti chvíli sedí, chvíli 
leží, chvíli pobíhají jako elektrony a pohybují se, pak zase 
mávají pažemi, které představují turbíny, chodí se zavře-
nýma očima, jako když nastane blackout a nakonec po-
staví z kostek lega celé město i se stožáry vysokého napě-
tí, trafostanicí a elektrárnou, do níž přijede vlak naložený 
uhlím, a která celé to město rozsvítí. Lektoři z MTU se ov-
šem nezaměřují pouze na elektřinu a elektrárny, ale i na 
řadu dalších oborů, které přibližují, jak funguje tento svět. 

Školám i mateřinkám na Holešovsku nabídla lekce 
Malé technické univerzity MAS – Partnerství Moštěnka jako 
jednu z aktivit v projektu Místní akční plán vzdělávání II pro 
ORP Holešov (MAP II). A jak potvrzuje koordinátorka MTU 
Ilona Mokrejšová, lekce si oblíbily nejen děti, ale i učitelé. 

Proč vznikla Malá technická univerzita? Kde 
má sídlo, kam všude jezdíte a kolik je vás v týmu?

Myšlenka vznikla právě na základě dětských otázek 
typu „Mamííí, kam teče ta voda, když si umyju ruce?” „Proč 
nespadne ten most?”„Jak to, že ta věž stojí?” „Kde se vzalo 
to světlo?” Naše zkušenosti ve školkách jsou již pětileté. 
Sídlíme v Říčanech u Prahy a jezdíme téměř po celé re-
publice. Jelikož máme v současné době přes 40 zkušených 
lektorů, některé oblasti stále ještě posilujeme.

Musím přiznat, že mně nikdy nešly do hlavy 
technické předměty právě proto, že jsem si fun-
gování určitých zákonitostí nedokázala představit 
ve skutečném životě. Pak jsem měla problém se  
o tom i něco naučit. Jak byste charakterizovala ma-
lou technickou univerzitu?

Malá technická univerzita pomáhá dětem jednodu-
chou a zábavnou formou pochopit technický svět, který je 
všude kolem nás a vnímat jej jinýma očima. My dospěláci 
jej bereme automaticky a nad spoustou věcí už ani nepře-
mýšlíme. Ráno vstaneme, rozsvítíme, napustíme vodu, 
uvaříme čaj, sedneme si na židli… Všude samá technika.

Co konkrétně mohou děti prostřednictvím va-
šich vzdělávacích programů pochopit?

Děti si v našich lekcích díky objevitelské metodě mo-
hou vybudovat pozitivní vztah k technice. Na odpovědi 
svých otázek tak vlastně přijdou samy. Pomáháme dětem 
také rozvíjet čtenářskou gramotnost, matematickou gra-
motnost i digitální gramotnost.

Viděla jsem na vlastní oči, jak vypadala zá-
věrečná lekce v mateřské škole v Ludslavicích.  
Jmenovala se Malý energetik. Děti se učily kde,  
a jak vzniká elektřina. Bylo to velmi srozumitelné 
a zábavné. S jakými pomůckami děti při hodinách 
pracují?

Ke své práci používáme známou stavebnici na princi-
pu kostiček LEGO duplo. Protože ji děti znají, mají ji rády 
a můžeme se tak rovnou společně pustit do práce. Dále 
používáme běžně dostupné věci z reálného života, jakými 
jsou například peříčko, uhlí, větrník, hadičky, provázky, 

fotky… Některé kostky máme speciálně upravené, takže 
si je můžeme opravdu i rozsvítit.

Děti na území Holešovska měly možnost se-
známit se s projekty v celkem 10 lekcích. Které to 
byly a co se učily?

V lekci Stavitel města se naučily vázat cihly, postavi-
ly město, seznámily se s pojmem kartograf a vytvořily si 
mapu. Malý architekt dětem vysvětlil rozdíl mezi stavite-
lem a architektem, postavily si dům podle sebe a půdorys 
domu dle technického výkresu. V Malém inženýrovi si děti 
hrají na elektrikáře a instalatéry. Malý projektant ukázal, 
jak to funguje na ulici, kam pokračují rozvody elektřiny, 
vody a odpady. Stavitel mostů dostal děti do pohádky  
s Karlem IV. Postavily si nejprve jednoduchý most, který 
většinou nevydržel přechod legového panáčka. Pomocí 
návodu proto vybudovaly pilíře, ze kterých pak postavily 
velký most, po kterém se mohly projít. Stavitel věží dě-
tem představil Ještěd, dozvěděly se, k čemu věže sloužily 
dříve a k čemu slouží nyní. Malý vodohospodář ukázal, jak 
funguje čistírna odpadních vod. Vyzkoušely si také, jak lze 
špinavou vodu vyčistit. 

Malého energetika jsem viděla. Co ještě děti 
čeká?

Další lekce se nazývají Malý zpracovatel odpadů  
a Malý archeolog.

Kde všude se na území Holešovska lekce usku-
tečnily?

V MŠ a ZŠ Prusinovice, MŠ Roštění, MŠ a ZŠ Rymice, 
ve 2. ZŠ Holešov, MŠ Ludslavice, MŠ Žopy, MŠ Sluníčko 
Holešov, MŠ Radost Holešov, MŠ Masarykova Holešov, MŠ  
a ZŠ Žeranovice a ve Středisku volného času TYMY.

Jak děti a učitelé reagovali? Jakou máte zpět-
nou vazbu?

Většinou reagují děti velmi pěkně, program je baví, 
líbí se jak dětem, tak i učitelům. Což nás nesmírně těší.

Slyšela jsem, jak paní ředitelka v mateřince 
v Ludslavicích říká vašemu lektorovi, že se na něj 
děti nesmírně těšily a přišly do školky i ty, které  
v ten den z různých důvodů přijít neměly. Nechtěly 
si prostě nechat ujít lekci Malé technické univerzi-
ty. Spolupráce tedy bude pokračovat. Na co se mo-
hou školy a školky těšit?

Rádi budeme nadále s MAS – Partnerství Moštěnka 
v rámci MAP II spolupracovat. Děti se mohou těšit na náš 
program, při kterém se naučí spoustu věcí, jež mohou 
uplatnit v životě. Nabízíme také projektové dny, takže 
lektor ve školce či škole nestráví pouze jednu hodinu,  
ale celé dopoledne. Hodinu a půl se dětem věnujeme  
ve třídě a poté jdeme ven a naučené dovednosti si zažije-
me a případně ještě ujasníme.

Sama máte děti. Zkoušíte si na nich vaše pro-
jekty? A pokud ano, která témata mají nejraději?

Mám dvě dcery, které si programem prošly. Než jsem 
vyjela do mateřské školy, zkoušela jsem si program na 
holkách a jejich kamarádkách (smích). A kupodivu si z něj 
opravdu hodně pamatují. Nedávno jsem se o tom přesvěd-
čila, když jsem si chystala věci na školení pedagogů. Vynda-
ly si z krabice sestavenou čistírnu odpadních vod a hned mi 
hlásily, co to je a co dělají jednotlivé filtry, proč to tak je a co 
se s vodou v ČOVce děje. To člověka potom zahřeje u srdíčka!

Tak ať se Vám i nadále daří. Děkuji za rozhovor.
Marie Šuláková

A jak se jmenuje to místo, kde se elektřina vyrábí? Elektrikárna, volají děti z mateřské školky v Ludslavicích na lektora Tomáše 
Vraje, který je u nich na návštěvě už podeváté. Nebojí se odpovědět na jakoukoliv otázku a Tomáš má chvílemi co dělat,  
aby se nepopukal smíchy. Je na něm ale taky vidět, že čisté dětské myšlení ho motivuje a dodává mu energii podobně,  
jako ji elektrárnám dodává slunce, vítr, voda nebo uhlí.  

PŘÍSPĚVKY
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TYMY 
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ TYMY: pondělí – pátek 7:00 – 17:00 
hodin /nouzová situace – omezený provoz z důvodu 
koronaviru/
Telefon kancelář : 573 39 69 28, 734 358 563,
Účetní: 734 358 564
Telefon ředitelka: 734 358 562

LÉTO S TYMY 2020
Nabídka příměstských a pobytových táborů je na 
FB TYMY centrum + www.tymycentrum – zájemci 
informujte se v kanceláři TYMY, těšíme se na letní 
zážitky s Vámi !!!!! Nečekejte a na tábory se přihla-
šujte již nyní!!!!!! Přihlášky v kanceláři, nebo na info@
tymycentrum.cz. Přihlášky obratem pošleme.

!!!!!!!!!TÁBORY!!!!!!!INFO!!!!!!!!
Přestože dnes stále nevíme, co bude, a jak to bude  
o prázdninách..., věříme, že prázdniny budou a tábory 
také budou :-) Pokud by byly pobytové tábory zruše-
ny, peníze budeme vracet. Příměstské tábory s největ-
ší pravděpodobností budeme ještě rozšiřovat podle 
následující situace. Na všechny děti se moc těšíme:)
Pro prvních 100 přihlášených možná sleva 500,- Kč 
na vybrané příměstské tábory !!!!!
Sledujte nás na FB: TYMY centrum – každý den vysí-
lání pro děti, různé úkoly, soutěže, návody, písničky, 
jazykové okénko, morseovka, atd...

SVČ TYMY funguje i v nouzovém stavu
SVČ připravilo na měsíc březen spoustu zajímavých 

akcí, soutěží, vycházek do přírody a výletů.
Na základě Nařízení vlády a bezpečnostní rady státu 

se minulý týden všechny tyto akce zastavily. 
Stalo se to, co asi nikdo z nás nepředpokládal…
Od středy 11. 3. 2020 bylo uzavřeno pro děti také 

naše SVČ TYMY.
Na společné poradě jsme se rozhodli, že chceme 

zůstat s našimi dětmi i rodiči v kontaktu, a proto jsme 
hned od středy začali využívat sociálních sítí – web, fb, 
kde každý den dáváme různé novinky, informace, cvi-
čení, tanečky, typy na rukodělné činnosti, vaříme, zpí-
váme a také učíme děti morseovku. Do tohoto našeho 
projektu se zapojily také naše dobrovolnice z programu 
Erasmus+ , které mají každý den jazykové okénko. Opa-
kují s dětmi angličtinu a učí je také základní anglická  
a španělská slovíčka. Máme velkou radost z ohlasů dětí  
i rodičů. Největší sledovanost měl zatím příspěvek  
z ukázky výroby roušek, který jsme dětem přinesli začát-
kem tohoto týdne. Také naše spolupracovnice se aktivně 
zapojily do šití roušek, vytvořily různé barevné variace, 
na každé roušce máme naši značku – malé červené sr-
díčko. Jsme moc rády, že jsme těmito rouškami udělaly 
radost našim známým a seniorům.

Abychom využili času bez dětí, tak jsme také zaháji-
li plánovanou rekonstrukci 2 učeben a schodiště. Původ-
ně byla akce plánovaná na červen, ale díky ochotě firem 
jsme mohli tuto rekonstrukci zahájit hned 16. března. 
Jakmile opět obnovíme provoz, tak se naši návštěvníci 
mohou těšit na nové krásné prostory a učebny. 

Hlásí se nám také různí dobrovolníci z řad studen-
tů a našich externích spolupracovníků, jsme připraveni 
v případě potřeby ihned zareagovat a vytvořit dětskou 
skupinu a pomoci tak hlídat děti pracovníků, kteří si ne-
mohou čerpat ošetřovné vzhledem k jejich náročnému 
povolání.

Chci poděkovat všem svým kolegům za jejich aktiv-
ní přístup a nasazení v tomto nelehkém období. Věříme, 
že s pozitivním a zodpovědným přístupem se nám spo-
lečně podaří projít tímto nelehkým životním obdobím co 
nejdříve a vyjdeme z této situace posíleni o nové zku-
šenosti! Je jen na každém z nás, jak se v těchto dnech 
projevíme a zapojíme. Všem nám držíme palce!

Sledujte nás na: www.tymycentrum, facebok: 
TYMY centrum, provoz kanceláře denně 7 – 17 hodin, 
veškeré informace o provozu, táborech, atd… na tel.: 
734 358 563.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Tanečnice  z TYMY navštívily partnerské 
město na Slovensku

Závěr jarních prázdnin strávila děvčata z některých 
tanečních kroužků SVČ TYMY v našem partnerském měs-
tě Považská Bystrica na Slovensku.

Již několik let má SVČ TYMY velmi čilou spolupráci 
v tomto městě se soukromou uměleckou školou Stella. 
Tanečnice se vypravily na Slovensko právě na pozvání 
této ZUŠ. Naši přátelé nás přijali velmi vřele, ukázali 
nám své krásné město a pak jsme byly hosty v jejich 
škole. V rámci vyučovacích hodin jsme se zúčastnily 
tanečních workshopů, které pro nás uspořádali peda-
gogové ZUŠ Stella.

Kromě těchto workshopů jsme se také věnova-
ly nacvičování nových choreografií, které doufáme,  
že budeme předvádět na různých soutěžích a přehlídkách.

Čas strávený v Povážské Bystrici byl pro nás velmi 
přínosný a rychle utekl. Kromě tance jsme se také naučily 
několik nových slovenských slovíček a jejich krásná řeč nám 
ještě dlouho v autobuse zněla v uších. Výlet na Slovensko byl 
skvělý a věříme, že se tam zase brzy podíváme a těšíme se 
také na naše slovenské přátele, kteří nám návštěvu oplatí.

Tato akce byla finančně podpořena z projektu šab-
lony II.

Olga Pešková, SVČ TYMY

TYMY
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Družstvo juniorů (zdroj: instagram @weightlifting.holesov)

Vzpěračská rekapitulace
Po krátké zimní pauze se pro vzpěrače opět rozběh-

la řada soutěží. Pojďme si tedy udělat krátkou rekapitu-
laci prvních kol ligy.

Junioři:
Juniorské družstvo dokázalo ve Zlíně vyhrát Jiho-

moravskou skupinu s výkonem 1288 bodů. Junioři tímto 
výkonem vstoupili velmi slibně do nové sezóny, ve které 
budou obhajovat stříbro z loňského finále ligy. Nejlep-
šího výsledku dosáhl Martin Novotný, když při váze  
90,4 kg dokázal zvednout v trhu 126 kg a v nadhozu 153 
kg. Celkový výsledek 322 bodů jej v celorepublikovém 
rankingu bez rozdílu vah zařadil na 3. místo. Hned za ním 
se s 312 body zařadil v tabulkách Jan Kolář. Ten při váze 
93,7 kg dokázal 124 kg v trhu a 151 kg v nadhozu. Ostatní 
jen ve zkratce (tělesná hmotnost; trh+nadhoz; body):

Vojtěch Šimčík - 71,6 ; 76+88 ; 213
Tomáš Vašíček - 81,0 ; 82+102 ; 223
David Kolář - 68,0 ; 72+90 ; 217
Juniorky:
Juniorky měly cestu na první kolo ligy o pozná-

ní delší. V Třinci při konkurenci 9 družstev dosáhli na  
4. místo. Nejlepšího výkonu dosáhla studentka policejní 
školy Denisa Šimonová, když zvládla 50 kg v trhu a 63 kg 
v nadhozu. Tento výkon znamenal při váze 62,9 kg 148 
bodů. Loňská mistryně republiky ve váze do 49 kg, Natá-
lie Gabková, zvládla 41 kg v trhu a 49 kg v nadhozu. Třetí 
člen družstva, Kateřina Jarošová, zvládla úspěšně 42  
a 51 kg, což znamenalo 115 bodů.

Masters:
První soutěže v roce se dočkali i holešovští vete-

ráni. Tým se v Havířově předvedl v dobrém rozpoložení  
a v konkurenci 11 týmů se družstvo umístilo páté. Nej-
lepší výsledek předvedl nejmladší člen týmu Vítězslav 
Maruška. Zvládl všechny své pokusy a dokázal tak v trhu 
115 kg a v nadhozu 145 kg. 343 bodů byl 4. nejlepší vý-
sledek soutěže. 

Další stručně:
Ladislav Pliska - 107,6 ; 82+110 ; 325 b.
Vladislav Doležel - 101,0 ; 72+82 ; 223 b.
Ze zahraničí:
V dresu německého klubu Görlitz se v II. Bundes-

lize představil i holešovský odchovanec Josef Kolář. Ten 
zvládl v duelu s AC Meissen splnit limit (141+175) na 
Akademické mistrovství světa, které se letos uskuteční  
v Jižní Koreji. V širší nominaci na tuto soutěž jsou zařa-
zeni i další dva holešovští závodníci Vít Kořínek a Martin 
Novotný. Ti maji čas do června splnit limit na tuto soutěž.

Kompletní výsledky ze všech soutěží jsou k dispozici 
na stránce www.vzpiraniholesov.cz

Pokud máš zájem se naučit něco nového nebo chceš 
zařadit vzpírání jako doplněk k dalším sportům můžeš 
se nám ozvat na facebook, instagram (@weightlifting.
holesov) nebo telefon (737 665 114 - Mgr. Daniel Kolář) 
a přijít na ukázkový trénink.

Netradiční vítání jara v TYMY
Na jarní období se většina z nás určitě těší. Jarem  

se začíná příroda probouzet !
SVČ TYMY pravidelně pořádá vítání jara první jarní 

neděli v březnu turistickým pochodem přes Žopy do Pří-
lep. V letošním roce jsme museli bohužel tento pochod 
zrušit...

Nedalo nám to - alespoň jsme se na místo našeho 
tradičního jarního setkání zajeli podívat a nadýchat  
se trochu jarního vzduchu. Na zahradě TYMY jsme pak 
společně vytvořili jarní mandalu z přírodního materiálu 

– bílé fazole, kukuřičné lupínky, kamínky, z jarních kytek 
sedmikrásek, fialek...

Největší radost z této mandaly, měly naše ovečky, 
které si na ní pochutnaly.

Přejeme Vám všem při vašich vycházkách do příro-
dy spoustu krásných zážitků a pohledů na probouzející 
se krajinu. Určitě kolem sebe uvidíte spoustu kytiček, 
uslyšíte zpěv ptáků a budeme moc rádi, když se s námi  
o Vaše zážitky podělíte a pošlete nám fotku na FB – TYMY 
centrum – jarní příroda.              Mgr. Jarmila Vaclachová

V SVČ TYMY se bourá a usilovně pracuje
Od 16. března probíhá v SVČ TYMY rekonstrukce uče-

ben a schodiště. Jsme moc rádi, že jsme mohli využít ten-
to neplánovaný čas „volna“. Děkuji všem řemeslníkům, 
kteří tuto rekonstrukci provádí za jejich přístup, pracovní 
nasazení a také dodržování všech hygienických poža-
davků, které jsou v současné době velmi nutné.

Velký dík patří také firmě SV Stavební činnost Bys-
třice pod Hostýnem – panu Vaňkovi a panu Sedlářovi 
a také panu Kamilu Zapletalovi za vstřícnost a vzornou 
spolupráci a dodržování termínů.

Mgr. Jarmila Vaclachová

Před SVČ TYMY rozkvétá 
každý den „Rouškovník“

Tak jako všichni co mohou v této době nějak pomo-
ci, tak i SVČ TYMY se zapojilo do šití roušek.

Naše zaměstnankyně ve svém volném čase začaly 
šít roušky pro potřeby svých rodin, ale i pro potřeby dal-
ších občanů.

Naše roušky dodáváme do Centra pro seniory a na 
městskou policii v Holešově a také pro další potřebné 
občany.

Před budovou SVČ TYMY nám vyrostl rouškovník, 
kde si kolemjdoucí občané mohou vzít roušku pro svou 
potřebu. Každý den je rouškovník doplňován dle potřeby 
a jsme rádi, že občanům  naše roušky slouží a sluší.

TYMY / SPORT
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Soustředění fotbalových přípravek SFK ELKO Holešov 2020 - Pod Šaumburkem
V termínu 5. - 8. 3. 2020 proběhlo soustředění fot-

balistů mladší a starší přípravky klubu SFK ELKO Holešov 
v areálu hotelu Pod Šaumburkem na úpatí Hostýnských 
vrchů v Rajnochovicích - Podhradní Lhotě.

Trenéři měli pro hráče vždy nachystaný celodenní 
program, který se skládal nejen z tréninkových jed-
notek, jedné dopoledne a druhé odpoledne, ale ráno  
po brzkém budíčku následoval ranní výběh do přírody pro 
rozproudění krevního oběhu a večer po doplnění energie 
večerním jídlem byl ještě promítán film s motivačním 
nádechem ve stylu „dokážeš vše co budeš chtít, pokud 
budeš mít svůj cíl“ ze sportovního, a to nejen fotbalové-
ho prostředí, jak by se jinak dalo čekat u fotbalistů. Hráči 
měli v průběhu dne dostatek volna i pro sebe a mohli jej 
trávit různými hrami, kreslením, anebo i vzájemnými dis-
kusemi nad všedními i nevšedními dětskými zájmy.

Samotné tréninkové jednotky byly zaměřeny na 
věci, které máme snahu na hráče přenést a zdokonalovat 
je v nich, a to radost z volného pohybu, radost z pohybu 
s míčem, obratnost a ohebnost a v neposlední řadě také 
otužilost a vytvoření určitého zvyku být venku v pohy-
bu, a to téměř za každého počasí. Hráči zdolávali různé 
druhy slalomových překážek, v klusu či plné rychlosti, 
soutěžili v různých pohybových disciplínách rozvíjejících 
jejich všeobecnou obratnost, rychlost a schopnost rych-
lé reakce na nenadálé a trenéry vytvořené situace tak,  
jak se ve sportu běžně dějí.  

Samostatnou disciplínou bylo neustálé opakování 
ovládání míče oběma nohama spolu s různými typy ná-
kopů míče, častá střelba na branku pro podchycení jejich 
radosti ze vstřeleného gólu. Není třeba se podivovat asi 

nad tím, že největší radost měli všichni hráči při závěreč-
ném fotbálku, který uzavíral tréninkovou jednotku a kdy 
si jeden druhému nedaroval ani metr volného prostoru. 
Zvláště to pak pocítili všichni trenéři při posledním tré-
ninku, kdy vyzvali své svěřence na vzájemný duel trenéři 
versus hráči zakončený penaltovými kopy.

O tom, že se všichni na soustředění výborně bavili 
tím, co pro ně bylo připraveno, svědčí i obrovský zájem 
hráčů o nachystané disciplíny a také jejich snaha se na-
dále zlepšovat v jejich fotbalovém umění. 

Každý den, v rámci tréninkové jednotky, jsme se  
ve velké míře také věnovali protahovacím cvičením stre-
činku tak, aby si hráči vytvořili určité automatismy pro 
ochranu svého těla před zbytečným zraněním a pocho-
pili nutnost starat se o svoje tělo ve všech ohledech.

Na závěr soustředění se hráči společně naučili 
tradiční týmový vítězný pokřik SFK Elko Holešov, jenž  
s nimi půjde po celou dobu jejich členství v klubu a kdo 
ví, snad si jej někteří z nich zakřičí i po vítězném zápase 
„A“ týmu v Holešově v budoucnu. Rodičům byl tento po-
křik předveden živě při návratu ze soustředění na hřiště 
ve Všetulích, s velkým pozitivním ohlasem ze strany ro-
dičů všech hráčů.

Poděkování patří všem rodičům za ochotu uvolnit 
děti dočasně ze školních lavic a poslat je na soustředění, 
dále trenérům za přípravu celého soustředění a zajiště-
ní jeho bezproblémového průběhu a v neposlední řadě 
také klubu SFK ELKO Holešov za podporu a záštitu celého 
soustředění.

Za trenéry potom poděkování patří pracovníkům 
hotelu Pod Šaumburkem za perfektní zajištění ubyto-

vání a cateringu pro všechny zúčastněné a za výbornou 
připravenost sportovišť, jež jsme mohli plně využívat.

V případě zájmu dětí a rodičů o fotbal nás kontak-
tujte na:

Mladší přípravka - David Hrudík 725 026 823 -  
Richard Zachara 724 952 471

Starší přípravka - Michal Truhlář 739 640 263 -  
Radim Skotek 604 172 632

Případně přijďte osobně na náš trénink - Pondělí  
a středa 17:00 - 18:30 hod. nebo v pátek 16:30 - 18:00 
hod. - hřiště Všetuly - samozřejmě až bude možno vzhle-
dem k situaci s coronavirem.

P.S. Nikdy není pozdě začít hrát nejrozšířenější hru 
na světě - fotbal!!!

Děkujeme všem za účast a těšíme se už na příště - 
trenéři mladší a starší přípravky SFK ELKO Holešov

Okresní fotbalový výběr starší přípravky
V sobotu 7. 3. 2020 se ve Sportovní hale v Otroko-

vicích konal fotbalový halový turnaj výběrů okresních 
fotbalových svazů Kroměříže, Zlína, Vsetína a Uherského 
Hradiště v kategorii U11 a U12. Do tohoto turnaje byli za 
kategorii U11 (ročník 2009) nominováni za OFS Kroměříž 
i čtyři hráči starší přípravky SFK ELKO Holešov - Michal 
Klůj, Marek Piska, Michal Truhlář a Radek Vlasák. 

Každé mužstvo v rámci tohoto turnaje odehrálo tři 
kvalitní utkání. Kroměřížské mužstvo v úvodním zápase 
nejdříve porazilo  zlínský výběr 5:4, dále pak vyhrálo 

nad vsetínským výběrem 4:3 a nakonec v posledním, 
velmi napínavém zápase, porazilo i posledního soupeře  
z Uherského Hradiště 5:4. Kluci z SFK ELKO Holešov při-
spěli k celkovému vítězství v turnaji ve své věkové kate-
gorii nejen svými velmi dobrými výkony, ale i brankami, 
které vstřelil každý z nominovaných hráčů Holešova. 

Závěrem lze říci, že bylo velmi potěšující vidět,  
že kluci holešovské přípravky jsou více než rovnocenný-
mi soupeři ostatním hráčům celého zlínského kraje.

SPORT
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Mažoretky úspěšně zahájily sezónu
Dvě pohárové soutěže stihly absolvovat holešovské 

mažoretky. Bude sezóna však v současné situaci pokra-
čovat? Nebo si budeme muset počkat na další školní rok? 
Poctivě jsme se chystaly už od léta. Choreografie byly při-
pravené, natrénované, kostýmy nazdobené a těšily jsme se, 
až vše v plné parádě předvedeme divákům i porotě. 

V sobotu 29. února vyrazily do Říčan u Brna reprezen-
tantky v disciplínách sólo a duo. I když se jednalo o první 
soutěž, předvedla děvčata velmi povedené výkony a v ka-
ždé kategorii jsme se mohli pochlubit nejednou medailí.

O týden později se konal již desátý ročník naší oblíbené 
soutěže Podhostýnský pohár v nedaleké Bystřici pod Hos-
týnem. Závodily zde jak skupiny, tak i některá sóla a dua  
a vzorně zastoupily náš klub.

Naše mladší mažoretky Baby Lentilky (kadetky - ama-
tér) získaly v početné konkurenci skvělé 1. místo. Starší 
Lentilky (juniorky - profi) obsadily 2. místo.

Na obou soutěžích se v disciplíně sólo představily:
Emma Horáková, Barbora Přikrylová, Amálie Přikrylo-

vá, Magdaléna Fuksová, Lucie Šturmová, Veronika Hodon-
ská, Adéla Brázdilová, Kateřina Olšanská a Ivana Zrníková.

V duu jsme měli tato zastoupení:
Zuzana Klanicová + Barbora Přikrylová, Justýna Klani-

cová + Sabina Flašarová,
Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová, Emily Kubálková 

+ Romana Šeděnková, 
Patricie Anna Rozsypalová + Kateřina Kameníková, 

Adéla Brázdilová + Magdaléna Fuksová, Kateřina Olšanská 
+ Ivana Zrníková.

Podrobné výsledky soutěží jednotlivců a dvojic najdete 
na našem facebooku Mažoretky Holešov.

Děkujeme všem děvčatům za vzornou reprezentaci 
a trenérkám a asistentkám za přípravu a nácvik zdařilých 
choreografií. Jmenovitě to jsou Jolana Saibertová, Kateřina 
Lucká, Agáta Horáková, Kateřina Lysková, Kateřina Zelinko-
vá a Nikola Mikešková.

V současné době přejeme všem hlavně pevné zdraví 
a odolnost vůči bacilům. Musíme doufat, že se zase všichni 
brzy setkáme na mažoretkových akcích a společně se bude-
me věnovat tomu, co nás baví. V květnu jsme měli v plánu 

uspořádat v Holešově mezinárodní mažoretkovou přehlíd-
ku. Čas ukáže, zda bude možné přesunout ji na některý  
z podzimních termínů. Stejně tak je s otazníkem mažoret-
kové soustředění začátkem letních prázdnin. Budeme věřit, 
že si v Sokolovně Roštín v červenci opět užijeme hezký tá-
borový týden.

 Pokud by chtěla některá slečna rozšířit naše řady a stát 
se mažoretkou, najde veškeré informace na www.mazoret-
kyholesov.websnadno.cz

Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z.s.

Francouzské Alpy, údolí Serre Chevalier a snowkiting v Col Du Lautaret
V termínu 6. - 15. 3. 2020 jsme podnikli výjezd za 

Snowkitingem do 1300 km vzdálených Alp. Ještě teď nám 
při pohledu na fotky a videa zůstává dech stát a adrenalin 
stoupá. Byl to skutečně vysokohorský snowkiting.

Ubytováni jsme byli v malinké vesničce nesoucí ná-
zev Le Lauzet, hned vedle Col Du Lautaret, vzdáleného 
pouhých 7 km. Na místo, kde jsme snowkiting jezdili, 
nám cesta trvala 15 minut, což bylo super.

Jelo nás pět: Petr, Kateřina, Martin, Ondřej a Silvestr 
(skvělá bandička).

Z 9 dní nám počasí vyšlo absolutně parádně. Vítr fou-
kal severozápadní každičký den a jezdilo se na pyramidě 
na západní straně Lautaret. Bylo azuro každý den a sněhu 
až až. Březen je dobrý na snowkiting v Alpách, jelikož jsou 
delší dny, je větší teplo a stabilnější počasí.

Jezdili jsme, skákali jsme, LÍTALI JSME, a to je skvělé. 
Mimo jiné jsme se potkávali i se světoznámými ikonami 

jako je Laurent Guyot (Lolo BSD), Alex Robin, Simone Borgi.  
Vraceli jsme se o 1 den dříve kvůli možnému zavírání 
hranic a dorazili jsme ve zdraví. Potom jsme trávili 14 dní  
v povinné karanténě, takže jsme měli dost času prohlížet 
fotky a stříhat videa. A Vy někteří asi taky...

Můžete nás sledovat na facebooku Kiteboarding Ho-
lešov, kde uvidíte videa i fotky z tohoto výjezdu a ucítíte  
s námi, jak úžasný snowkiting je. 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat SPONZORŮM  
za podporu
KITEBOARDING.CZ,
RAAB COMPUTER S.R.O.,
MĚSTO HOLEŠOV,
FLYSURFER KITEBOARDING

Těšíme se opět v příštím roce a snad i v přívětivější 
době.  

Petr Němeček
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/
Dějiny české házené ve fotografiích - 5. část

Foto č. 3: Ligové utkání SK Židenice - SK Holešov bylo sehráno 23. dubna 1944 v Brně-
-Židenicích. Fotografie z tohoto střetnutí zvěčnila všechny tři útočníky SK Holešov, hráče  
ve světlých dresech. Zleva jsou: Rudolf Fuksa, Vladimír Pachl a Vladimír Lochman, těsně  
po vystřelení. Branky Holešova: Lochman 4, Fuksa 3, Pachl 2. Holešov vyhrál 9:5 (4:4) před 
zraky 500 diváků.

Foto č. 4: Přátelský zápas SK Holešov - ČSK Vítkovice byl sehrán 13. srpna 1944 na hřišti  
v Americkém parku v Holešově. Domácí tým, čerstvý mistr Čech a Moravy v sezóně 1943-
44, zvítězil vysoko 17:5 (po poločase 7:3). V horní řadě jsou hráči SK Holešov, zleva: Vladi-
mír Lochman, Vladimír Polívka, Rudolf Fuksa, Vladimír Bartošek, Dušan Cvek, Vladimír Pa-
chl a Bohumil Matlach. O týden později, 20.8.1944, byla 1. kolem zahájena nejvyšší soutěž 
- národní liga v sezóně 1944-45. SK Holešov prohrál doma s SK Petřín Plzeň 7:9 před zraky  
2 300 diváků. Ale pak se již nehrálo. O čtyři dny později, 24. srpna 1944, vydaly totiž tehdej-
ší protektorátní a okupační úřady nařízení, kterým se zakazovalo pořádání dlouhodobých 
mistrovských soutěží ve všech sportovních odvětvích a ve všech výkonnostních třídách.

Fotografie poskytl: Jiří Ferenc, Bystřice pod Hostýnem, texty zpracoval: Vlastimil Dole-
žel, Bystřice pod Hostýnem

Foto č. 5: Ligový zápas SK Holešov - SK Slezská Ostrava byl sehrán 9. dubna 1944 v Ho-
lešově. Domácí ve světlých dresech jsou v útoku. Zleva: Vladimír Pachl (jen z části vidět 
na okraji snímku), střílí Vladimír Lochman a vpravo částečně zakrytý rozhodčím je Rudolf 
Fuksa. Holešov vyhrál 10:4 (6:2), Branky domácích: Lochman 6, Pachl 2, Fuksa 2. První 
zápas jarní sezóny v r. 1944 sledovalo 2 100 diváků.

Foto č. 6: Vzácný snímek z přátelského utkání SK Bystřice p. H. - SK Holešov, které bylo 
sehráno 25. dubna 1943 na hřišti u sokolovny v Soudní ulici v Bystřici p. H.  Uprostřed  
ve světlém dresu je Jiří Horžič, čerstvý brankář SK Holešov, který několik týdnů předtím pře-
stoupil do Holešova z Bystřice p. H. Zleva je tým SK Bystřice p.H.: Jaroslav Režňák, Dušan 
Goldmann, Oldřich Bačák, František Flašar, Vladimír Grossmann, Zdeněk Žůrek a Zdeněk 
Doležal.  Po levé ruce J. Horžiče jsou pak další hráči SK Holešov: Zdeněk Bobalík, Vladimír 
Bartošek, Rudolf Fuksa, asi Oldřich Jedlička, Vladimír Polívka a Václav Konečný. Holešov 
vyhrál 12:5. V sestavě holešovského družstva chyběli Vladimír Pachl a Vladimír Lochman. 

Foto č. 1: Ligový zápas ČSK Hranice - SK Holešov byl sehrán na hřišti u sokolovny v Hranicích 
dne 26. srpna 1945. Na fotografii jsou všichni tři útočníci SK Holešov, hráči v tmavých dresech, 
zleva: Josef Glatzner, dále tísněn domácí obranou při střelbě Vladimír Lochman a v brankoviš-
ti Vladimír Pachl. Je to třetí zachovaný snímek z tohoto utkání, který dokazuje, že i v Hranicích 
byl velký zájem o mistrovské zápasy v nejvyšší soutěži, v národní lize. Holešov vyhrál 8:7 (6:6).

Foto č. 2: Družstvo SK Holešov v jarní sezóně r. 1943 vybojovalo prvenství v divizi, a po 
úspěšné kvalifikaci i postup do nejvyšší třídy, do moravské ligy. Na snímku jsou zleva: Josef 
Švagera - vedoucí týmu a náčelník oddílu, Vladimír Polívka, Václav Konečný, Václav Šru-
bař, Rudolf Fuksa, Vladimír Lochman, Vladimír Pachl a Jiří Horžič. Brankář Horžič přestou-
pil do Holešova před zahájením jarní sezóny v r. 1943 z SK Bystřice p. Host.
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Poděkování, i když... je vlastně za co?

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč
Řešíme situaci s bydlením a sháníme byt v Holešově či okolí. 

Děkuji za jakoukoliv nabídku. Tel.: 704 902 709

Zajištění manželé koupí dům.Tel. 604 517 862.

Asi je to poněkud  netypické, vyslovovat něko-
mu poděkování a ptát se za co, ale věc se má takto. 
Minimálně třikrát jsem předložil (formou emailu)  
MÚ Holešov názor, návrh či doporučení, že je potřebné 
řešit křižovatku u bývalého cukrovaru, tedy na odbočení 
z ul. Palackého do ul. Krátká ve směru na Zahnašovice.  
V této záležitosti jsem dokonce v r. 2018 psal Krajské 
správě silnic ve Zlíně s žádostí, aby situace na této tříra-
menné křižovatce byla řešena, sdělil jsem důvody a také 
jsem předložil svůj návrh na řešení. V odpovědi, kterou 
jsem z KSS dostal mi bylo sděleno, že se mým návrhem 
budou zabývat. Bohužel, zřejmě se zajímají dodnes.

Nicméně, podle informace z Holešovska se přece 
jen „ledy pohnuly“, neboť tato křižovatka se má, podle 
vyjádření vedení města, údajně přebudovat na kruho-
vou, s čímž naprosto nesouhlasím (ale na mém názoru 
zas asi tolik nezáleží), ale dříve než k tomu dojde (zřej-
mě s ohledem na finanční možností), bude tato křižo-
vatka upravena vodorovným značením, hodně blízké-
mu mému návrhu. To je ten moment, za co bych chtěl vedení města poděkovat. Co myslíte, je za 
co? Teď už jen zbývá, aby nezůstalo jen u slov, ale aby záměry byly také co nejdříve realizovány.

Jiří  Baťa, 31. března 2020

300 roušek, nákupy i léky. Holešov zasazuje koronaviru tvrdou ránu
Pěkně se nám to v Tokaheya rozjíždělo. Loni proběhly 

opravdu povedené akce, řada kurzů, důležité zkušenosti, 
noví lidé i zajímavé kontakty. Letos byl pracovní kalendář 
opět výrazně barevnější a nabitější. Už to občas i vypadalo, 
že budeme mít tři nebo dokonce čtyři akce v jeden termín. 
To je přesně to, kam jsme se chtěli dostat a na čem se snaží-
me celou dobu pracovat. A pak přišel koroňák...

Dobrý den, je nám to velice líto, ale vzhledem k aktuální 
situaci a nařízení vedení musíme zrušit veškeré akce, tedy i náš 
dubnový kurz, který jsme si u vás objednali. Bude-li situace 
příznivější, rádi se vám ozveme přístí rok. Děkuji za pochopení.

Tak takových zpráv bylo v poslední době více než dost. Za-
sáhla nás ledová sprcha a salva zápalných šípů zároveň. Postup-
ně jsme museli rušit akci za akcí a podívat se do tváře kruté rea-
litě. Zdraví je ale na prvním místě. Nezbývá nám tedy nic jiného, 
než se oklepat, promořit se a naskočit zpět na rozjetou vlnu.

První dny, během kterých se koroňák začal šířit repub-
likou a z regálů mizela hladká mouka, jsme byli spíše zalezlí 
a vyčkávali, co se bude dít. Když se postupem času zača-
lo ukazovat, jak to u nás bude v dalších týdnech vypadat, 
rozhodli jsme se pomoct. Bejby totiž nebude sedět v koutě!

Svoláváme krizový štáb a v noci 16. 3. se scházíme: 
„Hele děcka, musíme něco udělat.“

Nabídneme hlídání dětí pro nouzové případy. Hájenka 
je tady pro lidi. Budeme-li venku a dáme si pozor na fyzic-

ký kontakt, mohlo by to jít. Seženeme roušky, brýle a štíty. 
Máme mezi sebou také spostu šikovných holek, které umí 
bravurně zacházet s šicím strojem. Můžeme je povolat do 
zbraně. Máme auta, jsme flexibilní a chceme pomáhat. Na-
koupíme seniorům vše, co nutně potřebují k přežití. A těm, 
kteří se budou obzvlášť usmívat, tajně koupíme čokoládu  
a schováme na spodek tašky. Domluveno, dobrou noc.

Hned ráno se spojíme s holešovskými skauty, kteří již 
začali pomáhat na všechny světové strany. Nezůstáváme 
pozadu a společně se domlouváme na spolupráci. My rouš-
ky, vy roušky, my nákupy, vy nákupy, my autem, vy na kole, 
my jižní část města, vy severní.

Hned s tím vším na sociální sítě, ať si to holešovští se-
nioři nasdílejí. Teď vážně. Chceme-li seriózně oslovit starší 
lidi, kteří pravděpodobně nefungují na sociálních sítích, 
musíme až před jejich dveře. Společně se skauty si roz-
dělíme město na dvě poloviny a ještě večer rozvážíme na 
vchodové dveře do bytových a panelových domů oznámení 
o možnosti využít naše síly pro nákupy či dovoz roušek.

Další dny děláme do roztrhání těla. Dodáváme desítky 
roušek do nemocnice v Kroměříži, zásobujeme LDN, Psychi-
atrickou nemocnici i pečovatelské služby. Další zásilky bavl-
něných roušek putují na koronární stanici do Zlína, na po-
bočku České pošty v Holešově, do supermarketu Billa, Lidl, 
Albert i Luko. Desítky roušek vezeme také do Domova seni-

orů v Holešově a nezapomínáme také na holky na čerpací 
stanici Benzina. Za pár dnů ušije Věrka Šneidrová, Hanka 
Galatíková s rodinou a přáteli z Žeranovic, Klára Zalabáková 
s partnerem a Veronika Nehybová více než 300 perfektních 
roušek. Roušky jsou bílé, tečkované, pruhované i se srdíčky. 
Bylo až neuvěřitelné sledovat, s jakou ochotou a nasazením 
do toho všichni šli. Vám všem, co pomáhali, moc děkujeme.

Přibývají také hovory holešovských seniorů s žádostí  
o roušky a postupně i nákupy. Česká vejce, chleba, máslo, raj-
čata, ale i Zaječická hořká, křížovky nebo nové baterky do na-
slouchátek. Všichni jsou pokorní a velmi vděční. Dávají peníze 
(které nepřijímáme), nebo slibují upečení buchet do dalšího 
nákupu, což na druhou stranu neodmítáme. Někteří se bojí a co 
nejrychleji se opět ztrácí ve svých bytech, jiní by zase vykládali.

Je moc pěkné vidět, jak si jako lidé dokážeme navzájem 
pomoct. Během pár dnů jsme se dokázali smířit s tím, co nás 
v nejbližších týdnech čeká, resp. nečeká. O co přicházíme, 
koho teď delší dobu neuvidíme a že se sluneční brýle při no-
šení roušky pořád zamlžují. Moc děkujeme všem lidem, kteří 
pomáhají a i těm, kteří se chovají zodpovědně a sedí doma 
na zadku u televize, i to si žádá velkou dávku sebekázně.

Přejeme všem dobrý imunitní systém a případně sne-
sitelné promoření.

Instruktoři Tokaheya 
a kamarádi z TOM Medvědí stopa Holešov
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

• 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.“

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

www.palivaholesov.cz

Nabízíme prodej a dopravu materiálu a paliv pro veřejnost i podnikatele.

PO-PA 6:30-17:00 / SO 8:00-11:00

573 396 092
zurek@palivaholesov.cz
sevcik@palivaholesov.cz



Holešov v čistém jarním hávu
V této nelehké době, která je velkou neznámou pro všechny z nás, hledáme různá 

útočiště. Hledáme také způsob, jak zůstat aktivní, socializovaní a  neodstrčení. Příroda 
jako jediná nám zůstala „otevřena“, nakloněna a díky krásnému jarnímu počasí je pro 
nás více než lákavá. Je to v pořádku, protože jedině tam si dokáže člověk pročistit hlavu, 
načerpat nové síly a nasát pořádnou dávku optimismu. Všechno kolem nás totiž rozkvé-
tá a bují, což je pro nás jasným signálem, že svět se nepřestal točit. Díky za to. 

Hana Helsnerová

foto: Hana Helsnerová

foto čápů (včetně titulní strany): Jakub Nevřala


