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ŘIDIČ VZV
140 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE

Požadavky:
Platný průkaz řidiče motorových VZV,

praxe s řízením VZV min. 2 roky, spolehlivost, samostatnost,
aktivní přístup k práci

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod. + výkonnostní prémie

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Požadavky:

Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního
růstu, jeřábnický, vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

Očekávany termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o.
Kontaktní osoba: Antonín Kozubík – vedoucí závodu
E-mail: antonin.kozubik@wiegel.cz

Tel.: 733 124 148
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ÚVODNÍK STAROSTY

Rozmarné léto – komplikace, investice, sucho i prázdninový čas...
Vážení Holešováci a návštěvníci našeho krásného 

města,
podobně, jako tomu bylo vloni a v předešlých letech 

v tomto čase, trápí střed města a některé další lokality 
zvýšená průjezdnost těžké dopravní techniky i tranzitní 
dopravy. Po období menšího dopravního zatížení komu-
nikací se opět projevuje další nárůst vozidel. I z tohoto 
důvodu město zpracovává nový generel dopravy a za-
číná se projektovat „minikruhová“ křižovatka v lokalitě  
u Tacla. Jedná se o asi jediné možné řešení této v součas-
nosti nejvíce vytížené křižovatky.

Do města se také vracejí turisté a návštěvníci a je 
toho skutečně v Holešově nemálo k vidění. Ocenit může-
me i dokončení opravy vstupu na židovský hřbitov, který 
se je velmi důležitým cílem návštěvníků, ale stal se nyní i 
velmi atraktivním místem.

Važme si léta i blízkých: „Říkáte, že milujete déšť, 
ale schováváte se pod deštníkem. Říkáte, že milujete 
slunce, ale když svítí, hledáte úkryt. Říkáte, že milujete 
vítr, ale když přijde, zavíráte okna. Proto se bojím, když 
mi říkáte, že mě milujete.“ - Bob Marley.

INVESTICE PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ
Kromě probíhajících investic je třeba také rea-

lizovat administrativní práce na dalších projektech.  
V poslední fázi je příprava na zahájení opravy krytého 
bazénu a rehabilitačního střediska. První kroky smě-
řující k výběru dodavatele již město podniklo a další 
budou následovat. Zastupitelstvo města schválilo při-
jetí úvěru 85 milionů korun. Přesné náklady ale není 
možné ještě stanovit, protože ty budou známy až po 
proběhnutí výběrového řízení a posouzení nabídek 
stavebních prací.

Město již vybudovalo parkoviště za domem čp. 55, 
které by mělo částečně pomoci řešit situaci ve Smeta-
nových sadech. Probíhá výběrové řízení na dodavatele 
vybudování parkoviště u sokolovny a za sokolovnou 
a také na Novosadech u DPS. Město také upravuje 
chodníky v ulici Bartošova, některá místa s veřejným 
osvětlením atd.

Největší nynější investicí je oprava náměstí sv. 
Anny. Práce jsou již za polovinou a také sochař Ondřej 
Oliva dopracovává model na odlitek k realizaci „pa-
mátníku smíření“, který bude výraznou dominantou 
tohoto náměstí. Bude se skutečně jednat o velmi pů-
sobivé umělecké dílo, jež by mělo symbolizovat soužití 
různých náboženských směrů, jež se v našem městě  
a dokonce i v této části města potkávaly.

Také se realizují nová dětská hřiště. Ale opět to 
máme jako s nočním klidem. Je třeba se na těchto zaří-
zeních chovat odpovědně a tak, abychom neobtěžovali 
své okolí. Navíc se setkáváme s vandalismem a niče-
ním těchto důležitých zařízení především skupinami 
mladistvých, pro které už tato dětská hřiště nejsou ur-
čena. Město tedy bude muset více dohlížet na pořádek 
v těchto lokalitách.

ÚKLID MĚSTA A BRIGÁDY
Tradiční letní studentské brigády patří již osmý 

rok k letním aktivitám města a mladých lidí. V letoš-
ním mokrém létě mají ještě větší důležitost, protože 
díky brigádníkům a nově i pracovníkům VPP se daří 
alespoň přijatelně město udržovat. Brigády mají mno-
ho významů – jednak město je schopno zhodnotit 
nebo uklidit svá prostranství, mladí lidé si přivydělají,  
ale především získají vztah k městu.

NOČNÍ A VEŘEJNÝ KLID
Každoročně se v tomto letním a prázdninovém 

období setkáváme s mnoha podněty a připomínkami 
k zajištění nočního klidu ve městě. Město má vydaný 
a platný tržní řád, který mimo jiné upravuje provoz 
zahradních restaurací, ale který bude třeba aktualizo-
vat. I s jednoznačným stanovením možností pro provoz 
zahradních restaurací. Ale toto je vše zbytečné, pokud 
nebudou lidé k sobě ohleduplní a nebudeme mít pro 
sebe pochopení. Je třeba si uvědomit, že na jednu stra-
nu někteří nechtějí nebo nemohou už být ve vyhřátých 
bytech a potřebují trávit letní horké večery venku, ale 
naopak jsou i ti, jenž mají právo na odpočinek při ote-
vřeném okně a musejí se připravit například na další 
pracovní den.

K tomuto můžeme dodat jen to, že pokud se ně-
kdo chová bezohledně, volejte tel. č. 156, to je městkou 
policii. Některé případy opakovaného porušování zá-
kladních pravidel v této oblasti bude řešit přestupková 
komise nebo i živnostenský úřad.

ZÁMEK - VÝSTAVY A LETNÍ ILUZE 2020
Letošní zámecká výstavní sezona je opět velmi bo-

hatá a v plném proudu a návštěvníci naší nejvýznam-
nější památky si jistě přijdou na své. V zámku se opět 
představují holešovští výtvarníci. V rámci tradičního 
setkání Letní iluze představuje svou tvorbu na čtyři-
cet místních výtvarníků a fotografů. A letos jsou iluze 
opět zajímavější, že máme možnost opět zhlédnout 
profilovou expozici výtvarníků z Fryštáku, se kterými 
Holešov navázal spolupráci, ale i díla kroměřížských 
umělců. Nejpodstatnější je ale bezesporu tvorba hole-
šovských malířů, grafiků, fotografů, keramiků a dalších 
tvůrců. Výstava je letos umístěna v reprezentačních 
místnostech a její autoři – myšleno ti, kteří ji insta-
lovali do prostor – odvedly výrazný kus práce a svého 
umu a zaslouží si velké poděkování a ocenění. Jedná se  
o kolektiv pracovníků Městského kulturního střediska 
a jejich spolupracovníky.

LETNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA
V letním období nás čekají tradiční kulturní akce.  

V závěru července to bude tradiční festival židovské 
kultury, jež propaguje holešovské židovské památky 
a je i připomínkou obyvatel, kteří v Holešově dříve žili 
a také toho, že v dnešní době bychom měli vycházet 

z naší křesťanskožidovké kultury a tradic. Následovat 
bude v Holešově také tradiční Letní škola barokní hud-
by. Zámek a další objekty tak opět ožijí hudebním mlá-
dí a hudbou, která má v našem městě tradici a může se 
pochlubit i svým velkým rodákem F. X. Richterem. Při 
této příležitosti město velmi děkuje Policii ČR a hole-
šovské Policejní škole MV a jejímu vedení, za možnost 
ubytování frekventantů v areálu internátu. Jedná se 
o velmi vstřícný krok, který nejenže umožní letošní 
setkání hudebníků v Holešově uskutečnit, ale také 
výraznou měrou přispěje k propagaci našeho města  
a regionu. V dnešní nelehké době plné řady opatření se 
jedná o pořadatelsky nelehkou událost. Podobně jako 
organizace i dalších pořadů či koncertů anebo i spor-
tovních akcí (HolešovMAN aj.). 

V loni byly ukončeny restaurátorské práce na ob-
nově hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a nyní restaurátoři opravují křtitelnici. Takže provoz 
kostela je opět trochu omezen. To ale nevadí i návštěv-
níkům, kteří i letos mohou navštívit naše kostely v rámci 
projektu Otevřené brány. Navíc je nově v oratoři kostela 
sv. Anny otevřena výstav o sv. Janu Sarkandrovi. 

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM BIKEMARTONU 
DRÁSAL

Holešovskou rodinnou perlou mezi akcemi, které 
probíhají v našem městě a regionu, je bezesporu Bi-
kemaraton Drásal. Jedná se již nyní o nejvýznamnější 
pravidelný bikerský závod v České republice a o to více 
bychom si jej měli vážit. Tedy toho, že v Holešově vznikl 
a stále je postaven na iniciativně a aktivitách místních 
cyklistických nadšenců. Byl také inspirací pro další po-
dobné podniky v regionu a okolí a přispěl i ke vzniku 
řady místních bikerských klubů.

Rád bych touto cestou poděkoval hlavním orga-
nizátorům - Jaroslavu Bachnerovi a Ondřeji Fojtíkovi  
i s Radkem Šidlou za jejich náročnou a vyčerpávající 
práci i nezměrnou vůli a výdrž. Kolem nich si ale za-
slouží úctu jejich nejbližší spolupracovníci a kolegové 
a také všichni, jež se jakýmkoli způsobem do organi-
zace v dnešní nelehké době a časech plných nervozity  
a omezení do zajištění závodu zapojili. Bylo jich asi 350.

Je velmi dobře, že závod má stále ve svých organi-
zátorech tak dobré zázemí. A jistě i město bude tento 
podnik všemožně podporovat i v příštích letech.

Milí Holešováci,
je třeba ocenit všechny aktivní spoluobčany, kteří 

se jakýmkoli způsobem zapojují do dění ve městě po 
letošním jaru nebo přispívají k jeho zvelebování. Mám 
na mysli všechny aktivní spoluobčany, kteří se zapojují 
do společenského, kulturního i sportovního života města 

Moc krásné letní prázdninové a dovolenkové dny 
vám všem, přátelé…

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení 
z 4. zasedání 
ZM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
• plán společných zařízení komplexní pozemkové úpra-

vy Količín dle předloženého návrhu vypracovaného 
společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.

• rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návr-
hu

• účetní závěrku za rok 2019 
• závěrečný účet města Holešova za rok 2019 bez vý-

hrad
• uzavření smlouvy o úvěru na rekonstrukci budovy 

krytého bazénu na ul. Tovární 1081, Holešov, se spo-
lečností ČSOB v předloženém znění.

• uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Holešova uzavřené 
mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností 
Holešov dne 21. 02. 2020 dle předloženého návrhu

• poskytnutí věcného daru v hodnotě 120 tis. Kč (za-
hradní traktor) Hasičskému záchrannému sboru Zlín-
ského kraje pro novou požární stanici v Holešově

• zveřejnění záměru prodeje několika částí městských 
pozemků (úplný výpis všech pozemků je zveřejněn  
v zápisu na úřední desce)

• pořízení změny Územního plánu Holešov (podrobněji 
na úřední desce)

• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání 
a sociálních věcí města Holešova nad 50.000 Kč dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 
2020 TJ Sokol Tučapy

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
• informaci o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020  

v předloženém znění

Důležité upozornění - rezervační systémy 
rozšířeny i na pondělí a středu

Informace k novele zákona o pozemních komunikacích 
a dalším postupu při nakládání s „autovraky“ na území města Holešova

Dlouhodobým problémem města Holešova je pří-
tomnost autovraků na místech, která by v ideálním pří-
padě mohla být využita pro parkování vozidel místních 
občanů, případně i jinde. Situace doposud byla řešena 
Městskou policií Holešov a pracovníky městského úřadu, 
ovšem možnosti města v tomto směru byly podstatně 
omezeny zákonem. 

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích (zákon č. 162/2020 Sb.), 
která nabyla účinnosti ke dni 30. 04. 2020, se však si-
tuace pro města v tomto ohledu výrazně zlepšila. Dosud 
bylo možné vozidlo z pozemní komunikace odstranit 
pouze v případě dočasného zákazu nebo omezení stání 
či zastavení vozidel na pozemní komunikaci (např. blo-
kové čištění), nebo v případě, že toto vozidlo vykazovalo 
znaky vraku dle zákona o pozemních komunikacích. 
Ačkoliv zákon obsahuje definici vraku, není vždy jedno-
duché pod ni podřadit konkrétní situaci bez odborného 
posouzení. Uvedenou novelou se nyní možnosti odta-
žení problematického vozidla rozšiřují o další důvod,  
a to, že vozidlo nesmí být na pozemních komunikacích 
provozováno (a rovněž odstavováno) tehdy, pokud již 
marně uplynulo alespoň 6 měsíců od skončení lhůty pro 
provedení pravidelné technické prohlídky nebo od urče-

ní technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou (zkráceně 
– vozidlo má více než 6 měsíců „propadlou STK“).

Aktuální znění zákona o pozemních komunikacích 
tedy umožňuje vlastníku pozemní komunikace vyzvat 
provozovatele vozidla s „propadlou STK“ k odstranění 
důvodu, pro který vozidlo nesmí být na pozemní komu-
nikaci provozováno, nebo k jeho odstranění z pozemní 
komunikace. Po marném uplynutí stanovené lhůty 
může vlastník pozemní komunikace vozidlo z pozemní 
komunikace odstranit sám na náklady provozovatele 
a odstavit je na vhodné místo (parkoviště společnosti 
Technické služby, s. r. o.), což provozovateli oznámí s uve-
dením možnosti vyzvednutí vozidla. Pokud provozovatel 
nebude ve lhůtě 3 měsíců na oznámení reagovat, roz-
hodne silniční správní úřad na návrh vlastníka pozem-
ní komunikace o povolení prodeje dotčeného vozidla  
ve veřejné dražbě.

Novelou zákona o pozemních komunikacích byla 
taktéž rozšířena skutková podstata přestupků

dle § 42a odst. 1 písm. i) a j), kterých se dopustí 
provozovatel vozidla nyní mj. i tím, že poruší zákaz od-
stavovat silniční vozidlo, kterému skončila před více než 
6 měsíci platnost pravidelné technické prohlídky. Tyto 
přestupky bude primárně odhalovat a řešit městská po-

licie v příkazním řízení na místě. Po skončení vládních 
opatření souvisejících s covidem (krizového stavu)

MP ve dvou případech udělila pokutu příkazem na 
místě provozovatelům, kteří porušili předmětný zákaz 
odstavovat  silniční vozidlo na pozemní komunikaci, kte-
rému skončila před více než 6 měsíci platnost technické 
způsobilosti.

V jednom případě bylo toto přestupkové jednání 
oznámeno příslušnému orgánu města (vlastníku komu-
nikace).

Další tři případy byly řešeny ze strany strážníků MP 
domluvou, kdy došlo k neprodlenému odstranění silnič-
ních vozidel z pozemní komunikace.

MP provádí šetření k dalším obdobně odstaveným 
silničním vozidlům na území města a jeho místních částí.

Vážení občané, klienti Městského úřadu Holešov,
upozorňujeme vás, že od 30. 06. 2020 je rezer-

vační systém na webových stránkách města na úseku 
registru vozidel, registru řidičů, občanských průkazů 
a cestovních dokladů rozšířen i na pondělky a středy.

V praxi to znamená, že plánovanou návštěvu 
našeho úřadu na některém z výše vyjmenovaných 
úseků bude nutné zarezervovat na webovém portálu 
města: https://www.holesov.cz/, záložka „PRAKTIC-
KÉ“, vybrat příslušnou rezervaci a ve složce „Objed-
návka k obsloužení registrace...“ vytvořit svou rezer-
vaci - datum a hodinu návštěvy úřadu.

Klienti, kteří nemají možnost internetového 
připojení, si mohou termín, který bude v rámci on-
line rezervačního systému volný, sjednat s úřednicí 
požadovaného úseku telefonicky. Tel.: 573 521 111. 
Klient, který nebude mít takto rezervován termín  
a hodinu návštěvy na některém z výše uvedených 
úseků, bude moci být obsloužen pouze za předpo-
kladu, že nebude úřednice odbavovat jiného klienta.

Tato moderní forma online rezervací, ke které již 
přistoupila většina obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností napříč Českou republikou, se zejména  
v posledních týdnech a měsících jeví jako optimální 

systém nejen z hlediska ochrany zdraví občanů a za-
městnanců úřadu, ale i z hlediska optimálního časo-
vého rozvržení, kdy každý klient s časovou rezervací 
ví, kdy bude obsloužen.

S ohledem na rozvolnění místní příslušnosti 
se na náš úřad obrací se svými požadavky stále více 
klientů z blízkého i širšího okolí, čímž vznikají mnoh-
dy nekonečné fronty a přeplněné chodby čekajících  
v budově holešovské radnice. Důvodem je i rozvolňo-
vání protivirových opatření a s tím související výskyt 
nákazy covid v nedalekých oblastech.

Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo roz-
šířit stávající systém online rezervací i na pondělky  
a středy, tak, jak je uvedeno výše.

Věříme, že tato moderní forma komunikace  
s úřadem přispěje k větší spokojenosti vás - našich 
občanů a klientů.

Vzhledem k potvrzeným případům výskytu 
onemocnění COVID-19 v Bystřici pod Hostýnem Vám 
doporučujeme, abyste v budově používali roušku  
a dezinfekci rukou. Chráníte tak zdraví své i zaměst-
nanců. Děkujeme za pochopení.

 Ing. František Fuit, 
tajemník MěÚ Holešov
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Výpis z usnesení 
z 4. zasedání 
ZM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
• plán společných zařízení komplexní pozemkové úpra-

vy Količín dle předloženého návrhu vypracovaného 
společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.

• rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návr-
hu

• účetní závěrku za rok 2019 
• závěrečný účet města Holešova za rok 2019 bez vý-

hrad
• uzavření smlouvy o úvěru na rekonstrukci budovy 

krytého bazénu na ul. Tovární 1081, Holešov, se spo-
lečností ČSOB v předloženém znění.

• uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Holešova uzavřené 
mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností 
Holešov dne 21. 02. 2020 dle předloženého návrhu

• poskytnutí věcného daru v hodnotě 120 tis. Kč (za-
hradní traktor) Hasičskému záchrannému sboru Zlín-
ského kraje pro novou požární stanici v Holešově

• zveřejnění záměru prodeje několika částí městských 
pozemků (úplný výpis všech pozemků je zveřejněn  
v zápisu na úřední desce)

• pořízení změny Územního plánu Holešov (podrobněji 
na úřední desce)

• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání 
a sociálních věcí města Holešova nad 50.000 Kč dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 
2020 TJ Sokol Tučapy

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
• informaci o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020  

v předloženém znění

Důležité upozornění - rezervační systémy 
rozšířeny i na pondělí a středu

Informace k novele zákona o pozemních komunikacích 
a dalším postupu při nakládání s „autovraky“ na území města Holešova

Dlouhodobým problémem města Holešova je pří-
tomnost autovraků na místech, která by v ideálním pří-
padě mohla být využita pro parkování vozidel místních 
občanů, případně i jinde. Situace doposud byla řešena 
Městskou policií Holešov a pracovníky městského úřadu, 
ovšem možnosti města v tomto směru byly podstatně 
omezeny zákonem. 

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích (zákon č. 162/2020 Sb.), 
která nabyla účinnosti ke dni 30. 04. 2020, se však si-
tuace pro města v tomto ohledu výrazně zlepšila. Dosud 
bylo možné vozidlo z pozemní komunikace odstranit 
pouze v případě dočasného zákazu nebo omezení stání 
či zastavení vozidel na pozemní komunikaci (např. blo-
kové čištění), nebo v případě, že toto vozidlo vykazovalo 
znaky vraku dle zákona o pozemních komunikacích. 
Ačkoliv zákon obsahuje definici vraku, není vždy jedno-
duché pod ni podřadit konkrétní situaci bez odborného 
posouzení. Uvedenou novelou se nyní možnosti odta-
žení problematického vozidla rozšiřují o další důvod,  
a to, že vozidlo nesmí být na pozemních komunikacích 
provozováno (a rovněž odstavováno) tehdy, pokud již 
marně uplynulo alespoň 6 měsíců od skončení lhůty pro 
provedení pravidelné technické prohlídky nebo od urče-

ní technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou (zkráceně 
– vozidlo má více než 6 měsíců „propadlou STK“).

Aktuální znění zákona o pozemních komunikacích 
tedy umožňuje vlastníku pozemní komunikace vyzvat 
provozovatele vozidla s „propadlou STK“ k odstranění 
důvodu, pro který vozidlo nesmí být na pozemní komu-
nikaci provozováno, nebo k jeho odstranění z pozemní 
komunikace. Po marném uplynutí stanovené lhůty 
může vlastník pozemní komunikace vozidlo z pozemní 
komunikace odstranit sám na náklady provozovatele 
a odstavit je na vhodné místo (parkoviště společnosti 
Technické služby, s. r. o.), což provozovateli oznámí s uve-
dením možnosti vyzvednutí vozidla. Pokud provozovatel 
nebude ve lhůtě 3 měsíců na oznámení reagovat, roz-
hodne silniční správní úřad na návrh vlastníka pozem-
ní komunikace o povolení prodeje dotčeného vozidla  
ve veřejné dražbě.

Novelou zákona o pozemních komunikacích byla 
taktéž rozšířena skutková podstata přestupků

dle § 42a odst. 1 písm. i) a j), kterých se dopustí 
provozovatel vozidla nyní mj. i tím, že poruší zákaz od-
stavovat silniční vozidlo, kterému skončila před více než 
6 měsíci platnost pravidelné technické prohlídky. Tyto 
přestupky bude primárně odhalovat a řešit městská po-

licie v příkazním řízení na místě. Po skončení vládních 
opatření souvisejících s covidem (krizového stavu)

MP ve dvou případech udělila pokutu příkazem na 
místě provozovatelům, kteří porušili předmětný zákaz 
odstavovat  silniční vozidlo na pozemní komunikaci, kte-
rému skončila před více než 6 měsíci platnost technické 
způsobilosti.

V jednom případě bylo toto přestupkové jednání 
oznámeno příslušnému orgánu města (vlastníku komu-
nikace).

Další tři případy byly řešeny ze strany strážníků MP 
domluvou, kdy došlo k neprodlenému odstranění silnič-
ních vozidel z pozemní komunikace.

MP provádí šetření k dalším obdobně odstaveným 
silničním vozidlům na území města a jeho místních částí.

Vážení občané, klienti Městského úřadu Holešov,
upozorňujeme vás, že od 30. 06. 2020 je rezer-

vační systém na webových stránkách města na úseku 
registru vozidel, registru řidičů, občanských průkazů 
a cestovních dokladů rozšířen i na pondělky a středy.

V praxi to znamená, že plánovanou návštěvu 
našeho úřadu na některém z výše vyjmenovaných 
úseků bude nutné zarezervovat na webovém portálu 
města: https://www.holesov.cz/, záložka „PRAKTIC-
KÉ“, vybrat příslušnou rezervaci a ve složce „Objed-
návka k obsloužení registrace...“ vytvořit svou rezer-
vaci - datum a hodinu návštěvy úřadu.

Klienti, kteří nemají možnost internetového 
připojení, si mohou termín, který bude v rámci on-
line rezervačního systému volný, sjednat s úřednicí 
požadovaného úseku telefonicky. Tel.: 573 521 111. 
Klient, který nebude mít takto rezervován termín  
a hodinu návštěvy na některém z výše uvedených 
úseků, bude moci být obsloužen pouze za předpo-
kladu, že nebude úřednice odbavovat jiného klienta.

Tato moderní forma online rezervací, ke které již 
přistoupila většina obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností napříč Českou republikou, se zejména  
v posledních týdnech a měsících jeví jako optimální 

systém nejen z hlediska ochrany zdraví občanů a za-
městnanců úřadu, ale i z hlediska optimálního časo-
vého rozvržení, kdy každý klient s časovou rezervací 
ví, kdy bude obsloužen.

S ohledem na rozvolnění místní příslušnosti 
se na náš úřad obrací se svými požadavky stále více 
klientů z blízkého i širšího okolí, čímž vznikají mnoh-
dy nekonečné fronty a přeplněné chodby čekajících  
v budově holešovské radnice. Důvodem je i rozvolňo-
vání protivirových opatření a s tím související výskyt 
nákazy covid v nedalekých oblastech.

Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo roz-
šířit stávající systém online rezervací i na pondělky  
a středy, tak, jak je uvedeno výše.

Věříme, že tato moderní forma komunikace  
s úřadem přispěje k větší spokojenosti vás - našich 
občanů a klientů.

Vzhledem k potvrzeným případům výskytu 
onemocnění COVID-19 v Bystřici pod Hostýnem Vám 
doporučujeme, abyste v budově používali roušku  
a dezinfekci rukou. Chráníte tak zdraví své i zaměst-
nanců. Děkujeme za pochopení.

 Ing. František Fuit, 
tajemník MěÚ Holešov
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Město Holešov a Castellum Holešov oceněny
V roce 2019 se Holešov zúčastnil projektu „Má vlast 

cestami proměn“. Jedná se o velmi rozsáhlou putovní 
výstavu, složenou z panelů, popisujících proměny míst 
a objektů, které byly zanedbány a díky iniciativě obcí, 
spolků, občanů či firem se do nich vrátil život a získaly 
nejen novou podobu, ale i poslání. Holešov zpracoval 
panel „Kulturní centrum v manýristickém zámku Hole-
šov“, popisující osud zanedbaného holešovského zámku, 
který se podařilo rekonstruovat a vytvořit z něj význam-
né centrum nejen města a regionu, ale celého kraje.

Tento projekt organizuje Asociace Entente Florale 
CZ – Souznění, sídlící na pražském Vyšehradě. Jednou 
z aktivit projektu je i každoroční vyhodnocování nejlep-
ších a nejhezčích proměn. Na tom se podílí jak veřejnost 
prostřednictvím webového hlasování, tak především 
odborná porota, složená z významných českých archi-
tektů, výtvarných umělců, historiků a památkářů z Ná-
rodního památkového ústavu. Každoročně je na akropoli 
– centru slavného Vyšehradu - konána výstava nejnověj-
ších účastníků projektu a  slavnostně vyhlašovány Ceny 
Souznění „za statečnost a úctu k domovu“. I v letošním 
roce bylo ze skoro dvou set účastníků projektu vybráno 
deset „proměn“ a v sobotu 20. června, přes mimořádnou 
nepřízeň počasí, předali zástupci Asociace, představitelé 

odborné poroty, „patron“ projektu prof. MUDr. Jan Pirk 
a herec Karel Roden  na Vyšehradě oceněným obcím   
a dalším hybatelům a realizátorům proměn Ceny Souz-
nění. Jednu z těchto cen získalo město Holešov spolu se 
spolkem Cestellum Holešov, který zejména v první fázi 
přispěl k záchraně holešovského zámku.

Sokolové oslavili 140 let od svého vzniku v Holešově
Je to už 140 let, kdy byla v dubnu r. 1880 v Holešově 

založena T. J. Sokol. Tento významný den jsme oslavili  
20. 6. 2020 u nově zrekonstruované tělocvičny. 

Bohužel celý den pršelo a možná proto se zde sešli 
jen skalní příznivci, ale také hosté, kteří se velkou měrou 
podíleli právě na rekonstrukci tělocvičny. Slavnost zaháji-
la starostka T. J. Sokol ses. Irena Smrčková, která ve svém 
projevu poděkovala všem, kteří se větší či menší měrou po-
díleli na samotné rekonstrukci, aby byla včas dokončena, 
a abychom mohli důstojně oslavit toto výročí. Starostovi 
města Rudolfu Seifertovi za finanční podporu, spolu s ním 
Simoně Stuchlíkové za pomoc při složitém vyřizování dota-
cí, firmě Rapos, která celou rekonstrukci provedla, SDH za 
jejich velkou pomoc při stěhování nářadí a veškerého zaří-
zení z tělocvičny, sklepů a půdy, panu Janečkovi a Půčkovi 
za bezplatné umístění nářadí a náčiní po celou dobu rekon-
strukce. „Největší dík patří ovšem všem členům T. J. Sokol 
Holešov, kteří po celou dobu pomáhali při úklidu tělocvičny 
a všem členům oddílů, že vydrželi ztížené podmínky pro 
cvičení,“ ukončila ses. Smrčková svůj projev.

U tělocvičny promluvil také starosta města Rudolf 
Seifert, který vyzdvihl významnou roli trenérů za bez-
platnou práci s dětmi, která je velmi prospěšná. „Vážíme 

si toho, že v našem městě dokonale funguje T. J. Sokol, 
její činnost budeme i v budoucnu podporovat,“ řekl 
mimo jiné.

Následovalo slavnostní odhalení kamenného soko-
la, který je umístěn nad vchodem do tělocvičny. Toho se 
ujala ses. Smrčková a společně se starostou města Rudol-
fem Seifertem úspěšně odkryli sochu sokola, na jehož 
výrobu přispěli samotní členové T. J. Sokol.

Oslavy pokračovaly přechodem k pamětní desce br. 
Ladislava Jaroše u Gymnázia Holešov. Deska sem byla 
přemístěna z Jehelníku, kde se každoročně scházeli so-
kolové, aby vyjadřovali úctu k osobě br. Jaroše. Vzhledem  
k časté kalamitě v lese se však nedalo vždy přijít až k des-
ce, proto její přemístění. A protože jméno Ladislava Jaro-
še je úzce spjato s gymnáziem, které nese jeho jméno, je 
toto místo určitě to nejlepší. Každý rok si tak budou moci 
sokolové bez problémů připomínat skvělého člověka, ře-
ditele gymnázia a starosty T. J. Sokol. Člověka, který byl 
neobyčejně laskavý a moudrý a v době 2. světové války 
se aktivně zapojil do odboje. V roce 1942 byl za tuto svou 
činnost popraven. Významnost a důstojnost tohoto aktu 
dodala Čestná stráž, která vzdala hold Ladislavu Jarošovi. 
O jeho osobě bylo krátce pohovořeno, byly položeny kvě-

tiny a slavností odhalení zakončila česká národní hymna.
Za neustálého deště se znovu všichni přesunuli do 

tělocvičny, kde se předvedly mladé gymnastky se svými 
sestavami, členky jógy rovněž předvedly zajímavou se-
stavu a dostalo se také na šplh na laně bez přírazu. Ten 
předvedl Roman Tupý z T. J. Třebětice a svým výkonem 
všechny nadchl.

Následovala volná prohlídka fotografií historické-
ho i současného cvičení a historických krojů, pohoštění  
a volná zábava.

Přestože nám počasí skutečně nepřálo, myslíme si, 
že jsme toto výročí důstojně oslavili.

Hana Georgiánová, T. J. Sokol Holešov

V roce 2020 do projektu „Má vlast cestami pro-
měn“ vstoupila i obec Rymice, která vystavuje proměnu 
Obecního domu, který se stal kulturním a společenským 
centrem obce. Po skončení výstavy na Vyšehradě bude 
výstava rozdělena podle jednotlivých krajů a bude puto-
vat nejen po České republice, ale i po zahraničí.

Karel Bartošek

Big Band Josefa Hájka odehrál Koncert pro Holešov
V sobotu 27. 6. 2020 se na nádvoří holešovského 

zámku uskutečnil další z benefičních koncertů, které 
jsou pravidelně pořádány díky myšlence pana Pet-
ra Zachary. Tentokrát bylo na provoz zámecké kašny  
z dobrovolného vstupného vybráno více než 8 tisíc ko-

Nová smlouva na údržbu 
města uzavřena

Po více než roční přípravě byla od 1. 7. 2020 uzavře-
na nová smlouva na údržbu města a zeleně. Důvodem 
byla nejen potřeba vyhovět současné legislativě, ale 
především zprůhlednit vzájemný obchodní vztah s no-
vým dodavatelem, který povede ke zvýšení produktivity 
a kvality práce. 

Pro veřejnou soutěž bylo potřeba připravit podrob-
né podklady, ve kterých byly přesně rozepsány úkony, 
které bude město od realizátora požadovat. Vše bylo 
nutné spočítat, například plochy, které budou sekat  
v jednotlivých ulicích nebo délky čištěných obrub, plo-
chy chodníků, počty stromů atd.

Do soutěže se vedle našich technických služeb při-
hlásila firma ZENOVA services s.r.o. s nabídkovou cenou 
21.849.141,20 Kč. Technické služby Holešov nabídly cenu 
14.485.248,00 Kč a staly se tak vítězi veřejné soutěže. Jde 
o maximální cenu za jeden rok. Skutečná částka se bude 
odvíjet od skutečně odvedené a předané práce.

Je to další krok ke splnění našeho cíle „čisté město“ 
a věřím, že splní naše očekávání!

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města

run. Již tradičně se posluchačům představil Big Band 
Josefa Hájka se sólisty Petrou Foltýnovou, Josefem  
Vaverkou a Martinem Hejníkem. 

Všem hudebníkům i dárcům velmi děkujeme.

Zámecká kašna v současné době prochází rozsáh-
lou opravou, již brzy bychom se ale měli dočkat jejího 
spuštění. Poté bude opět vytvářet příjemnou atmosféru 
a stane se ozdobou zámeckého nádvoří.

Hana Helsnerová
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Festival židovské kultury letos oslaví 20. výročí
Pro jubilejní 20. ročník Festivalu židovské kultury, 

který proběhne od 21. 7. do 26. 7. 2020, připravujeme 
v Holešově důstojnou oslavu s pestrým programem. Tra-
diční multižánrová nabídka bude opět sestavena ze zají-
mavých přednášek, koncertů, výstav, scének, prohlídek 
nebo filmotéky. Chybět nebude ani hebrejština, židovské 
pokrmy či oblíbená výuka židovských tanců.

Festival zahájíme za účasti velvyslance Státu Izraele 
J. E. Daniela Merona slavnostním otevřením opravené-
ho vstupního areálu na židovském hřbitově, odhalením 
pamětní desky, která bude připomínat existenci Nové 
synagogy, jenž byla vypálena nacisty, a představením 
výstavy „Záhadné pouto“, která vznikla k 30. výročí od 
znovu obnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším 
Československem a Státem Izrael. Oficiální části bude 
předcházet tisková konference na tvrzi Kurovice, kde 
budou představeny tři nové knihy s názvy Tvrz Kurovice, 
Sedmero požehnání a Svatý Jan Sarkander.

První den zakončí unikátní koncert kapely Trombe-
nik, která se snaží hudbu klezmerů přiblížit současnému 
publiku všech věkových kategorií. O jejich písních se dá 
říct, že se přiklánějí k dnešním hudebním žánrům a přesto 
jde v základu o židovskou hudbu.

V dalších dnech nás bude čekat komentovaná pro-
hlídka židovského hřbitova i čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé, obojí s hebraistou a neobyčejnou 
osobností J. Achabem Haidlerem. Těšit se můžeme také 
na prohlídky Šachovy synagogy - jedné z nejvýznam-
nějších židovských památek nejen v Holešově, ale také  
v České republice s Vratislavem Brázdilem.

Sérii přednášek zahájí Jan Machala, který bude 
hovořit na téma holešovského pogromu, s Chaimem 

Kočím budeme putovat na kevercadikim, kdy se do-
zvíme, proč praktikující Židé putují k hrobům význam-
ných rabínských osobností nejen ve střední a východní 
Evropě, ale často také na Moravu. Zajímavé bude také 
představení méně známých a menších ultraortodoxních 
židovských skupin. Jiří Strnad bude přednášet o tragédii 
Soluňských židů a Karel Bartošek nás provede vzpomín-
kami na uběhlých dvacet let festivalu židovské kultury 
v Holešově.

Pořad Židovský kabaret od Terezína po Helsinky se 
představí v podání ansáblu Létající rabín – klezmer en-
semble. Okouzlující melodie židovské východní Evropy, 
jedinečné písně v jazyce jidiš i jejich soudobá přebásnění, 
tradice a současnost – to vše se snoubí v působivé a origi-
nální muzice Létajícího rabína.

Knižní novinku „Sedmero požehnání“ v Holešově 
představí a uvede do života fotograf Jindřich Buxbaum. 
Obrazová publikace Sedmero požehnání má být prů-
zorem do světa, který je současnému člověku vzdálený  
a málo známý. Má mu poskytnout obraz komunity, která 
si střeží svůj poklad především ve svých srdcích, a který 
probleskuje i v přítomných černobílých fotografiích. Mů-
žete se těšit na zajímavé povídání nad knihou s Jindři-
chem Buxbaumem a J. Achabem Haidlerem.

Po dvaceti letech se na Festival židovské kultury vrátí 
oblíbený písničkář, publicista a spisovatel Vladimír Merta, 
který byl přítomen u vzniku tradice židovského festivalu  
v Holešově v roce 2001. O další hudební zážitky se během 
týdne postarají kapely Avrix, Natalika nebo Corda Magico. 
Tradiční koncert při svíčkách se tentokrát ponese ve zna-
mení Jazzového koncertu židovských skladatelů v podání 
skvělé jazzové zpěvačky Petry Erneyové.

V rámci doprovodného programu bude navštívit 
výstavu Po-lin.  Židé v republice mnoha národů, výsta-
vu fotografií Jindřicha Buxbauma, výstavu k 20. výročí 
židovského festivalu v Holešově a již zmíněnou výstavu 
„Záhadné pouto. Filmy budou letos promítány na nádvoří 
zámku. Návštěvníkům nabídneme film Poslední klezmer 
nebo dokumentární film o rodáku z Holešova Davidu 
Meislovi s názvem Ve jménu praděda

Již tradiční součástí festivalu bude také WorkCamp - me-
zinárodní brigáda dobrovolníků a ochutnávka pokrmů židov-
ská kuchyně, o kterou se postará Chateau catering Holešov.

Festival vyvrcholí sobotním programem, kdy se mů-
žeme těšit na Big Band Josefa Hájka se sólisty Zuzanou 
Lapčíkovou, Kateřinou Juráškovou a Vladimírou Dvořá-
kovou, prezentaci společnosti Rudolf Jelínek a oblíbenou 
výuku židovských tanců s taneční skupinou RUT Prostějov 
pod vedením choreografky a vedoucí Evy Štefkové. 

Třešničkou na dortu pak bude festivalový večer pod 
hvězdami, kdy se ohlédneme za holešovskými festivaly se 
souborem Rut a následně na zámeckém nádvoří přivítá-
me charismatickou Ivu Bittovou s kapelou Čikori quartet  
a hostem večera – synem Ivy Bittové – Antonínem Faj-
tem, který je český/americký hudební skladatel, klavírista 
a elektronický producent v jedné osobě. 

„Již mnoho desítek let kráčím svou cestou s houslemi 
a hlasem. Setkání a proplétání s různými styly a tradicemi 
odlišných etnik je formou a reflexí mého dnešního hu-
debního i osobního vyjádření,“ těmito slovy se stylizuje 
Iva Bittová, a o to více se na její vystoupení můžeme těšit. 

Těšte se s námi a přijďte se pobavit, přiučit, pochut-
nat si, zatančit si, zasnít se… 

Hana Helsnerová
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Festival židovské kultury letos oslaví 20. výročí
Pro jubilejní 20. ročník Festivalu židovské kultury, 

který proběhne od 21. 7. do 26. 7. 2020, připravujeme 
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znovu obnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším 
Československem a Státem Izrael. Oficiální části bude 
předcházet tisková konference na tvrzi Kurovice, kde 
budou představeny tři nové knihy s názvy Tvrz Kurovice, 
Sedmero požehnání a Svatý Jan Sarkander.

První den zakončí unikátní koncert kapely Trombe-
nik, která se snaží hudbu klezmerů přiblížit současnému 
publiku všech věkových kategorií. O jejich písních se dá 
říct, že se přiklánějí k dnešním hudebním žánrům a přesto 
jde v základu o židovskou hudbu.

V dalších dnech nás bude čekat komentovaná pro-
hlídka židovského hřbitova i čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé, obojí s hebraistou a neobyčejnou 
osobností J. Achabem Haidlerem. Těšit se můžeme také 
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Kočím budeme putovat na kevercadikim, kdy se do-
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Soluňských židů a Karel Bartošek nás provede vzpomín-
kami na uběhlých dvacet let festivalu židovské kultury 
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Pořad Židovský kabaret od Terezína po Helsinky se 
představí v podání ansáblu Létající rabín – klezmer en-
semble. Okouzlující melodie židovské východní Evropy, 
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Knižní novinku „Sedmero požehnání“ v Holešově 
představí a uvede do života fotograf Jindřich Buxbaum. 
Obrazová publikace Sedmero požehnání má být prů-
zorem do světa, který je současnému člověku vzdálený  
a málo známý. Má mu poskytnout obraz komunity, která 
si střeží svůj poklad především ve svých srdcích, a který 
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vu fotografií Jindřicha Buxbauma, výstavu k 20. výročí 
židovského festivalu v Holešově a již zmíněnou výstavu 
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zinárodní brigáda dobrovolníků a ochutnávka pokrmů židov-
ská kuchyně, o kterou se postará Chateau catering Holešov.
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žeme těšit na Big Band Josefa Hájka se sólisty Zuzanou 
Lapčíkovou, Kateřinou Juráškovou a Vladimírou Dvořá-
kovou, prezentaci společnosti Rudolf Jelínek a oblíbenou 
výuku židovských tanců s taneční skupinou RUT Prostějov 
pod vedením choreografky a vedoucí Evy Štefkové. 

Třešničkou na dortu pak bude festivalový večer pod 
hvězdami, kdy se ohlédneme za holešovskými festivaly se 
souborem Rut a následně na zámeckém nádvoří přivítá-
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Velké emoce jahrzeitu: Jindřich Buxbaum vystaví dokumentární 
fotografie a představí novou knihu  

Fotograf Jindřich Buxbaum opět vystavuje v Ho-
lešově. Vernisáž bude součástí slavnostního zahájení  
XX. Festivalu židovské kultury Ha-Makom a koná se na 
chodbách prvního patra zámku. Autor představí také no-
vou knihu Sedmero požehnání, kterou letos v létě vydalo 
nakladatelství Grada.   

Jindřich Buxbaum je židovský fotograf, který na 
zámku vystavuje pravidelně. Letos představí výběr z fo-
tografií, na kterých zachytil emoce lidí během jahrzeitu, 
tedy výročí úmrtí významných židovských chasidů. Tyto 
události zaznamenal v různých evropských městech, 
v Holešově však vystaví pouze kolekci 25 velkoformá-
tových fotek pořízených na židovském hřbitově a na 
Ukrajině. 

Kniha Sedmero požehnání na rozdíl od výstavy 
představí celou kolekci. Více se o ní můžete dovědět bě-
hem autorské besedy s Jindřichem Buxbaumem, které 
se zúčastní také Achab Haidler. Beseda se koná ve čtvr-
tek 23. července od 16.30 hodin v Šachově synagoze. 
Kniha bude na místě k prohlédnutí i prodeji. 

Jindřich Buxbaum ( * 1953) se celý život živil jako 
automechanik, k umění a obzvláště k fotografii pod ve-
dením milovaného otce však tíhne od dětství. Narodil se 
ve Šternberku a život úzce spjal s malebným podhůřím 
Jeseníků  a Novou Hradečnou, kde obývá starobylý dům 
svých předků.

Židovství je dominantní umělecký motiv a autor se 
k němu plně hlásí. S radostí se aktivně účastní všedních 
i svátečních chvil své komunity u nás i v zahraničí. Foto-

grafuje na místech, kam je běžným lidem vstup zapo-
vězen. Vystavovat začal souborem Šalom Izrael, násle-
dovaly další dokumenární cykly. Soubor Židé v diaspoře  
s texty Daniela Soukupa byl vydán i knižně, druhá kniha 
Sedmero požehnání vychází letos. 

Fotograf je autorem úvodních i doprovodných 
snímků k publikaci Jaroslava Achaba Haidlera Židovské 
hřbitovy a pohřbívání nebo Bílá paní z ghetta Vlastimi-
la Artura Poláka. Autor rád fotografuje také divadelní 
představení, hudební produkce různých žánrů a festivaly 
flamenga. Za zmínku jistě stojí i cykly z prostředí nemoc-
nic, operačních sálů a oceláren.

Jeho výstava se na holešovském zámku koná do  
6. září a je volně přístupná. 

Dana Podhajská

Začala výstava o historii Židů v republice mnoha národů 
Polin – Židé v republice mnoha národů

Za přítomnosti Laury Trebel-Gniazdowské z Polské-
ho institutu v Praze byla 18. června otevřena výstava 
Polin – Židé v republice mnoha národů. Koná se v ob-
řadní síni židovského hřbitova až do 30. srpna a je volně 
přístupná v rámci prohlídky Šachovy synagogy.

Výstava na jedenácti panelech prezentuje historii 
Židů polsko-litevského státu v 16.–18. století a zmiňuje 
významné mezníky. Je velmi zajímavá, protože reflektu-
je nejen politické a geografické události, ale také rozvoj 
vzdělanosti a kultury. Pozornému divákovi nabídne 
například informace o dochovaných památkách, které 
vznikly právě v období zníněné Rzeczpospolité, repub-
liky obou národů. Patří mezi ně například skvostná sy-
nagoga v Gwozdci.

Výstava vznikla ve spolupráci s Polským institutem 
v Praze a Muzeem dějin polských Židů.

Dana Podhajská
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SPOLEČNOST

Poprvé v Holešově

Každý prázdninový pátek a sobotu vás zveme na ukázky 
kovářské práce, které se konají od  9 do 12 a od 13 do  
17 hodin   v zámecké kovárně. Kovář Stanislav Marcoň 
předvede základní kovářské operace jako je výroba hře-
bíčku nebo kravské podkovy. Ukázky jsou součástí ko-
mentovaných prohlídek kovárny jako bonus. Vstupné se 
nezvyšuje a i v pátek a sobotu činí   60 Kč, snížené 40 Kč  
a rodinné (2 + max 3) 180 Kč.   

foto Dana Podhajská

Legendární Rychlé šípy z  uherskohradišťského Slováckého divadla po dvaceti letech na scéně  konečně zavítaly také  
k nám. Představení se konalo 26. června a  podle slov herců to bylo první venkovní představení po zrušení nouzového stavu. 

foto Dana Podhajská  

Tradiční Letní lluze prezentují práci třiceti autorů a tří kolektivů 
Slavnostní vernisáží začala 24. června na hole-

šovském zámku výstava regionálních výtvarníků Letní 
iluze, která se koná již po osmnácté. Až do 4. října pre-
zentuje práce autorů z Holešova a regionu.

Letošní účast je rekordní, zapojilo se třicet výtvar-
níků a tři tvůrčí týmy - SVČ Holešov Tymy, 3. Základ-
ní škola Holešov a občané města. Na samostatném 
panelu vystavují roušky, které během pandemie šili 
pro ostatní a snažili se tak pomoci v nelehké době.  
Z výtvarníků se letos rozhodli o svá díla podělit Šárka 
Andrlíková, Jitka Churá, Jarmila Slaninová, Vladimíra 
Hlavinková, Blanka Ševelová, Ladislav Kahánek, Jar-
mila Šenkyříková, Eva Šenkyříková, Radka Kvapilová, 
Hana Auerová, Tomáš Krejčí, Roman Juráň, Ladislav 
Horák ml., Ladislav Horák st., Zuzana Bílá, Veronika Mi-

kalová, Věra Zavadilová, Radmila Vraníková, Lenka Vy-
hlídalová, Dušan Polášek, Zdeněk Janiš, Nelly Billová, 
Michaela Šťastná, Romana Čupová, Marie Měchurová, 
Matěj Obšívač, Jitka Hrdličková. Rudolf Seifert, Václav 
Seifert a in memorian holešovský řezbář Jaroslav Sto-
klásek.  Autoři jsou z Holešova, okolních vesnic, dále se 
zapojili výtvarníci z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem  
a tradičně z Kroměříže.

Městské kulturní středisko Holešov a Městské mu-
zeum a galerie Holešov děkuje všem autorům za účast. 
Bylo nám ctí s vámi spolupracovat a o vaše pohledy se 
podělit. Zároveń srdečně zveme veřejnost, výstava bude 
otevřená až do 4. října a to denně kromě pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Dana Podhajská

Ukázky kovářské práce
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Poprvé v Holešově
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předvede základní kovářské operace jako je výroba hře-
bíčku nebo kravské podkovy. Ukázky jsou součástí ko-
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podělit. Zároveń srdečně zveme veřejnost, výstava bude 
otevřená až do 4. října a to denně kromě pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Dana Podhajská

Ukázky kovářské práce
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Ekofest - různé cesty, stejný cíl, 25. 7. Jankovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Jiří Šustr – Zlín
Jana Karglová – Zlín

Josef Dujka – Přílepy
Markéta Mikešková – Přílepy

ÚMRTÍ    
Jiří Richter – Holešov
Jaromír Plšek – Holešov
Gabriel Botos – Holešov
Jan Zetěk – Holešov, č. Žopy
Hana Skýbová – Holešov
Miroslav Skopal – Holešov

Srdečné blahopřání
Manželé Alžběta a Ludvík Turečkovi oslavili dne 

16. čevence 2020 krásné šedesáté výročí společného života.
Vše nejlepší a další společně prožité roky přejí děti 

Jana, Ludvík, Roman a Miroslav s rodinami (a osmi vnou-
čaty a pěti pravnoučaty).

Příprava Památníku Smíření
V souvislosti se 400. výročím umučení sv. Jana Sar-

kandra, které bylo způsobeno zuřivými spory a nakonec  
i válkami mezi katolíky a protestanty u nás i v celé Ev-
ropě, rozhodlo vedení města Holešova připomenout do-
saženého náboženského usmíření zřízením Památníku 
Smíření. Ten bude symbolicky umístěn naproti filiálnímu 
kostelu sv. Anny na stejnojmenném náměstí. Toto místo 
obsahuje hlubokou symboliku – původně celý okrsek 
kostela a proti němu stojící dům byly areálem, darova-
ným majiteli holešovského panství, pány ze Šternberka,  
Českobratrské církvi, jejímiž byli tito šlechtici vyznavači. 
Čeští bratři si zde zřídili modlitebnu a příbytek svých 
kazatelů.  Po změně majitelů panství odebrali páni  
z Lobkovic areál Českým bratřím a předali jej Tovaryšstvu 
Ježíšovu – Jezuitům, kteří z modlitebny vytvořili kostel 
sv. Anny, v bývalém českobratrském domě se usadili  
a začali s rekatolizací obyvatelstva. V těsném sousedství 
tohoto areálu se pak nacházelo židovské ghetto, oddě-
lené od křesťanské části města jen nataženým drátem. 
Odtud vycházely pogromisté, napadající židovské oby-
vatele v jejich příbytcích.

Město vyhlásilo na pořízení Památníku Smíření vý-
tvarnou soutěž, do které se přihlásili tři výtvarníci (dva 
sochaři a jeden umělecký kovář). Předložené návrhy po-
suzovala nejprve Komise památkové péče a letopisectví, 
její doporučení potom projednala Rada města Holešova 
a její doporučení Zastupitelstvo města Holešova. Jako 
vítězný byl vybrán návrh sochaře MgA. Ondřeje Olivy  
z Velehradu. Ten představuje cca 4 metry vysoký kovo-
vý strom s kulatou korunou, vyrůstající ze tří kořenů.  
Z těch vyrůstá jednak kmen, jednak bronzové stuhy, na 
kterých je nápis „Miluj bližního svého jako sebe samého“  
a to v češtině (protestantské denominace), latině (římští 
katolíci) a hebrejštině (judaisté).

Cena památníku je dohodnuta do 800 tis. Kč včet-
ně DPH, termín odevzdání díla je začátek října tak, aby 
mohl být památník slavnostně odhalen za přítomnosti 
doyena diplomatického sboru, papežského nuncia  
J. E. Charlese Balvy. Památník bude dominovat sou-
běžně dokončenému náměstí sv. Anny, které by se 
mělo stát novým společenským a kulturním centrem 
města Holešova.

Zástupce města Holešova navštívili ve čtvrtek  
9. července sochaře Olivu v jeho ateliéru na Velehradě, 
aby zkontrolovali postup prací. Již je připravena vosková 
podoba kmene včetně kořenů, která bude ve slévárně 
vylita tvrzeným hliníkem. Kmen s kořeny budou v bron-
zové barvě. Nápisové stuhy s vystupujícími písmeny bu-
dou z bronzu – i nápisy jsou již připraveny na vylití ko-

vem. Sochař má připraveny i voskové matrice větví, které 
budou tvořit korunu stromu – i ty budou odlity v hliníku 
a to ve stříbrné barvě. Na stromě budou i drobné ozdoby 
– po kmeni se budou plazit bronzoví šneci štěstí (spirála 
šnečí ulity symbolizuje věčnost), jejichž pohlazení přine-
se štěstí a radost (a současně ohlazený bronz šnečích ulit 
bude zlatě svítit), v koruně budou umístěny plody a snad 
i ptáček, symbolizující mír. Strom bude celkem 4 metry 
vysoký a bude tvořit nepřehlédnutelnou dominantu ná-
městí sv. Anny a jeho provedení bude „vandaluvzdorné“.

Karel Bartošek

Hlavní program:
Lesní klub U Andrýska - Lesní klub zážitkem
Petr Mucha- Docházka nebo vzdělaní 
Jana Charlie Jesenská - Vaporizace bylin
Základní bylinková lékárna

Doprovodný program:
Posturaslackline, žongléřský workshop- Vojtěch 

Holický, skákací hrad, stromolezecká trať, prodejní 
stánky

Hudební program:
Od ucha k uchu, Šlanastyka, Smädný mnich 
Těšit se můžete na točené pivo, domácí klobásky, 
sýry ze statku Brníčko a jiné drobné občerstvení

                                             Vstupné dobrovolné

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vítání občánků, které bude opět od září  
v prostorách  krásné salla tereny holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítě-
te, přijďte si dohodnout konkrétní termín na Městský úřad v Holešově, dveře č. 110 – matrika, pří-
zemí vpravo popř. telefonicky Jarmila Medková, telefon 573 521 355. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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V Holešově proběhl sraz japonských vozidel
Mazda, Mitsubishi, Toyota, Subaru a další japonské 

značky automobilů měly dne 20. 6. povolen vjezd do zá-
mecké zahrady v Holešově. Konal se zde vůbec první sraz 
japonských aut. Osobních automobilů se i přes nepřízeň 
počasí sjelo více než 100 a jejich majitelé se s radostí po-
kochali a promluvili s dalšími fanoušky japonských vozů. 
Tato akce se připojila k charitativní myšlence, která byla 
v Holešově věnována Matyáškovi Urbanovi. Do zapeče-
těné kasy přispívali účastníci srazu dobrovolnou částkou 
nebo drobným dárkem pro Matyáška. Na závěr byly tyto 
dary i s finanční hotovostí předány hlavním organizáto-
rem srazu panem Lipnerem z Prusinovic malému Maty-
áškovi. Celkem bylo vybráno 14 400 korun a Matyášek 
dostal také spoustu autíček a triko na památku. Akce vy-
vrcholila spanilou jízdou městem, odkud japonské vozy 
pokračovaly na zámek Nový Světlov.

Jménem rodičů Matyáška i města Holešova si dovo-
lujeme všem poděkovat za účast a štědré dary.

Hana Helsnerová

Jak jsme slíbili, Dny města letos budou. A nebudou ledajaké. Čeká nás dvoudenní 
program, který bude oslavou Dnů města Holešova a část nedělního programu bude patřit  
i „miniverzi“ festivalu Holešovská Regata, který už deset let k našemu městu neodmyslitel-
ně patří a letos se jeho „plná“ verze nemohla uskutečnit díky zdravotním opatřením.  První 
zářijový víkend si tedy zaškrtněte v kalendáři a začněte se spolu s námi těšit. V rámci sobot-
ního programu oslaví 140. výročí Sbor dobrovolných hasičů Holešov, Město Holešov předá 
ocenění osobnostem města za rok 2019 a večer nás v zámecké zahradě roztančí mladá  
a energická kapela The People. Repertoár této kapely je všestranný a multižánrový,  
od popu, přes disco, rock ‘n‘ roll až po swing a jazzové standardy. Tento koncert bude brán 
jako dárek a poděkování za uplynulé měsíce, bude tedy zdarma. 

V neděli pak spolu s pořadatelským týmem Holešovské Regaty navážeme na rozjetý 
program celodenní nabídkou různého vyžití v zámku a zámecké zahradě. Festival se připo-
mene „devátým a půltým ročníkem“, který se připomeneme svými atributy, které k Regatě 
odjakživa patří i díky unikátnímu prostředí zámeckého parku: po trojzubci se budou prohá-
nět dračí lodě, na kterých budou moci všichni zájemci proplout zámeckými vodními kanály, 
a uskuteční se také letošní „Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky“ do něhož 
se může na místě přihlásit kdokoliv z diváků. Na zámecké výstavy se pak bude platit polovič-
ní vstupné. Hudební program zahájíme krátce po poledni. Na zámeckém nádvoří se během 
dne představí třída bicích nástrojů ZUŠ F. X. Richtera Holešov, ZUŠ Band a saxofonový band 
Holešovské „zušky“. V zahradě pak přivítáme kapelu F DUR Jazzband, dívčí skupinu Vesna  
a program završíme koncertem kapely Support Lesbiens. Za celý nedělní program návštěv-
níci zaplatí 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě. 

Hana Helsnerová

Čekají nás Dny města 2020, 
uskuteční se 5. a 6. září 2020

Hudební léto 
na Zámeckém koupališti
Začátek koncertů v 18,00 hodin, možnost poslechu, zpěvu a tance při pěkné muzice. 
Bohaté občerstvení zajištěno
25. 7. - sobota country sdružení Přátelé ze Všetul
31. 7. - pátek cimbálovka Včelaran
8. 8.   - sobota cimbálovka Kalíšek
15. 8. - sobota kapela Bušek Band
22. 8. - sobota  cimbálová muzika valašského souboru Kašava

Sběrný dvůr - odpady zdarma
Každý den do 17 hodin, kromě neděle, je možné odevzdat mimo stavební suti ja-

kýkoliv odpad zdarma. Připomínám to proto, že dlouhodobě zápasíme s neukázněnými 
občany, kteří si sběrná místa pro tříděný odpad pletou se sběrným dvorem. Setkávám 
se také s názory: „Však co, platíme daně, tak se starejte“. Ano, my se starat budeme. 
Ovšem ten balík peněz je jenom jeden. Pokud budeme 2x týdně odvážet binec polo-
žený vedle kontejnerů, tak nezůstane na jiné hezké a příjemné věci, jako je například 
květinová výzdoba, kterou jsme letos právě díky úsporám v této oblasti rozšířili.

Druhým problémem je směr, jakým se naše legislativa ubírá. Mělo by dojít k troj-
násobnému navýšení poplatku za skládkování. Týkat se to bude měst, která v roce 2030 
nevytřídí 60 % svého odpadu. Konkrétně v Holešově jsme na tom vloni byli takto: vytří-
dili jsme 218,8609 tun papíru, 130,2339 tun plastů, 187,8235 tun skla, 108,9 tun kovů, 
komunálního odpadu bylo  2 390,45 tun. Znamená to, že zatím třídíme na cca 20 %.

Abychom si nemuseli pořádně připlácet, musíme ztrojnásobit třídění. Město jde obča-
nům vstříc rozmisťováním kontejnerů, ale postoj některých spoluobčanů je zarážející. Mís-
to, aby uvítali, že nemusí chodit s odpadem daleko, tak lidé v blízkosti svého bydliště kon-
tejnery nechtějí a v anonymních místech nákupních center 
vytvářejí takový nepořádek, že nás majitelé z těchto míst 
právě z tohoto důvodu vypověděli(Tesco, Billa, Albert).

Město připravuje další zlepšení. Již nyní je možné 
ukládat drobné kovy (plechovky a jiné drobné kovové 
předměty) do žlutých kontejnerů na plasty, protože veš-
kerý odpad prochází novou třídící linkou. Rovněž zvažu-
jeme formu úlevy z poplatku pro ty, kteří třídí, nebo aby 
každý platil jen za svůj odpad. V tomto zatím vyhodno-
cujeme zkušenosti z jiných měst.

Prosím tedy  o maximální vstřícnost a zapojení se do 
systému třídění. Využívejte sběrný dvůr našeho města, 
pokud máte větší množství vytříděného odpadu. Kontej-
nery u domů využívejte k ukládání jen toho, k čemu je ur-
čen a jenom běžného malého množství. I tím pomůžete  
k tomu, abychom se mohli pyšnit přívlastkem „čisté měs-
to“ a nemuseli za odpad zbytečně víc platit.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města
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občany, kteří si sběrná místa pro tříděný odpad pletou se sběrným dvorem. Setkávám 
se také s názory: „Však co, platíme daně, tak se starejte“. Ano, my se starat budeme. 
Ovšem ten balík peněz je jenom jeden. Pokud budeme 2x týdně odvážet binec polo-
žený vedle kontejnerů, tak nezůstane na jiné hezké a příjemné věci, jako je například 
květinová výzdoba, kterou jsme letos právě díky úsporám v této oblasti rozšířili.

Druhým problémem je směr, jakým se naše legislativa ubírá. Mělo by dojít k troj-
násobnému navýšení poplatku za skládkování. Týkat se to bude měst, která v roce 2030 
nevytřídí 60 % svého odpadu. Konkrétně v Holešově jsme na tom vloni byli takto: vytří-
dili jsme 218,8609 tun papíru, 130,2339 tun plastů, 187,8235 tun skla, 108,9 tun kovů, 
komunálního odpadu bylo  2 390,45 tun. Znamená to, že zatím třídíme na cca 20 %.

Abychom si nemuseli pořádně připlácet, musíme ztrojnásobit třídění. Město jde obča-
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Město připravuje další zlepšení. Již nyní je možné 
ukládat drobné kovy (plechovky a jiné drobné kovové 
předměty) do žlutých kontejnerů na plasty, protože veš-
kerý odpad prochází novou třídící linkou. Rovněž zvažu-
jeme formu úlevy z poplatku pro ty, kteří třídí, nebo aby 
každý platil jen za svůj odpad. V tomto zatím vyhodno-
cujeme zkušenosti z jiných měst.

Prosím tedy  o maximální vstřícnost a zapojení se do 
systému třídění. Využívejte sběrný dvůr našeho města, 
pokud máte větší množství vytříděného odpadu. Kontej-
nery u domů využívejte k ukládání jen toho, k čemu je ur-
čen a jenom běžného malého množství. I tím pomůžete  
k tomu, abychom se mohli pyšnit přívlastkem „čisté měs-
to“ a nemuseli za odpad zbytečně víc platit.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města
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Archeologie opět v Holešově
Po vynucené covidové přestávce se konečně rozběhla 

i vlastivědná a přednášková činnost. Již druhá přednáška, 
organizovaná ve studovně Městské knihovny Vlastivědným 
kroužkem, Městkou knihovnou a Městským muzeem se ko-
nala v úterý 16. června. Přednáška Mgr. Ivany Vostrovské, 
Ph.D., vedoucí archeologické a archeometrické laboratoře 
Univerzity Palackého v Olomouci, nazvaná Restaurování 
archeologické sbírky Městského muzea v Holešově byla 
malým svátkem všech vlastivědných nadšenců nejen  
z našeho města. Doktorka Vostrovská mimořádně přitažlivě 
a velmi srozumitelně přiblížila opravdu těžkou práci, kterou 
měla archeologická laboratoř se zpracováním holešovských 
archeologických sbírek. Ty patří k nejrozsáhlejším muzej-
ním sbírkám tohoto druhu na Moravě – začaly vznikat 
zásluhou vrchního ředitele městské spořitelny v Holešově 
Rudolfa Janovského už na přelomu 19. a 20. století. Hole-
šovským muzejníkům se podařilo shromáždit více než 28 
tisíc archeologických nálezů!!! V posledních desetiletích 
ale o sbírku nebylo pečováno, a proto se dostala do dezo-

látního stavu. Až příchod nového kurátora holešovského 
Městského muzea, Mgr. Ondřeje Machálka, znamenal zlom 
– Mgr. Machálek společně s městskou Památkovou komisí 
a Vlastivědným kroužkem na podnět hulínského nestora 
archeologů Dalibora Kolbingra prosadil na vedení města 
úhradu značných nákladů spojených s analýzou, roztřídě-
ním, novým zaevidováním, určením a částečným restauro-
váním sbírkových předmětů. A archeologické laboratoři se 
podařilo nejen tuto rozsáhlou sbírku zpracovat, ale ještě do 
Holešova vrátit vzácné sbírkové soubory z Holešovska, které 
byly doposud umístěny například v Moravském zemském 
muzeu či v Muzeu Kroměřížska. Dr. Vostrovská za pomoci 
doslova reportážních fotografií přiblížila náročnou, skuteč-
ně mravenčí práci při reidentifikaci tisíců archeologických 
nálezů, jejich provázání na staré evidence holešovského 
muzea, technologie restaurování poškozených artefaktů, 
sestavování nalezených střepů do nádob a další a další čin-
nosti, které pracovníci archeologické laboratoře a studenti 
archeologie skoro dva roky prováděli s holešovskou sbírkou. 

Prezentovala rovněž hlavní skupiny archeologických nálezů 
z Holešovska – mezi zcela dominantní patří soubor z vyko-
pávek na Zdražilovsku (trať na severozápadní straně býva-
lého holešovského letiště), kde významný český archeolog 
Dr. Ondráček objevil skutečně obrovské pohřebiště tzv. Nit-
ranské kultury ze starší doby bronzové. Jedná se o absolut-
ně největší soubor předmětů z této kultury, která by se tak 
správně měla jmenovat „Holešovská“. Mimořádně vzácným 
souborem jsou paleolitické nálezy ze sídliště lovců mamutů 
z Předmostí u Přerova, jedná se zejména o řadu mamutích 
stoliček. Skoro veškerý materiál z těchto vykopávek podlehl 
na konci války ničivému požáru zámku v Mikulově, kam byl 
(z obav před zničením!) přenesen z Moravského zemského 
muzea z Brna, takže holešovské originály těchto nálezů 
patří mezi světové unikáty. Velmi zajímavé jsou kamenné 
nástroje severoamerických Indiánů z přelomu 19. a 20. sto-
letí, které získal pro Holešov R. Janovský od svých americ-
kých příbuzných – jedná se spíše o etnografický materiál, 
ale protože jde především o kamennou štípanou a částečně 
hlazenou industrii, nabízí se unikátní srovnání s archeolo-
gickým paleolitickým či neolitickým materiálem.

Opravdu strhující a velmi srozumitelná přednáška Dr. Vo-
strovské byla navíc doplněna poměrně rozsáhlou výstavkou 
nejzajímavějších předmětů z archeologické sbírky holešov-
ského muzea, kterou připravila současná kurátorka muzea, 
Mgr. Nikol Holubová. Úterní odpoledne tedy přineslo všem 
posluchačům skvělý zážitek a příjemný návrat do normálu. 
Je jen škoda, že zatím nemůžeme skvostné archeologické 
předměty z holešovských sbírek obdivovat ve stálé muzejní 
expozici. Unikátní bronzový depot je sice vystaven ve vesti-
bulu firmy Kuraray ve Všetulích, ale jeho prohlídku je nutné si 
předem domluvit buď přes kurátorku muzea Mgr. Holubovou, 
nebo přímo ve firmě. Ale doufejme, že se brzo dočkáme a stá-
lá expozice přispěje nejen k propagaci našeho města, ale také 
ke zvýšení vzdělanosti mládeže, dětí a ostatně i dospělých.

Karel Bartošek, foto Jan Machala

Hudební léto na Zámeckém koupališti zahájeno
Po velmi úspěšných loňských koncertech skupiny Texas 

na koupališti připravilo město Holešov o letošních prázdni-
nách nový projekt - Hudební léto na Zámeckém koupališti. 
V jeho rámci o každém víkendu vystoupí pod širým nebem 
jedna hudební formace. Podvečerní koncerty jsou pojímány 
jako lidové veselice – návštěvníci si mohou zazpívat, zatan-
covat, občerstvit a pořadatelé se pokusí jednotlivé koncerty 
doplnit nějakým dalším zajímavým programem. V sobotu 
27. června již druhým rokem, tedy skoro tradičně, zahájila 

prázdniny a ostatně i koupací sezonu skvělá countryová 
kapela TEXAS. O týden později, 4. července to bylo sdružení 
Přátelé ze Všetul, amatérští hudebníci, kteří rovněž provo-
zují country a western hudbu. Jejich koncert byl okořeněn 
úžasným vystoupením známého holešovského šerifa Duša-
na Poláška, který se svou partnerkou a dobrovolníky z řad 
diváků předvedl show s honáckými biči, které doslova vyra-
zilo všem účastníkům dech. Obě veselice se těšily velkému 
zájmu posluchačů, kteří si i s chutí zatancovali.

Další akcí bude posezení s holešovskou cimbálovkou 
Kalíšek, následovat budou opět Přátelé ze Všetul, výji-
mečně v pátek 31. července zahraje cimbálovka Včelaran.  
V srpnu ještě uslyšíme holešovský Bušek band, cimbá-
lovou muziku valašského souboru Kašava , znovu hole-
šovský Kalíšek a konec prázdnin bude opět ve znamení 
koncertu TEXASU.      

Karel Bartošek
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S knihovnou na cesty i k vodě
Ačkoli bude Městská knihovna Holešov z důvodu 

plánované revize fondu od 3. do 15. srpna 2020 uzavřena, 
našim službám „neutečete“ ani při prázdninových výle-
tech nebo cestách na koupaliště.

Stejně jako v loňském roce jsme pro Vás připravili 
tzv. Léto s knihou, tedy regál plný knih a časopisů, který 
je od začátku prázdnin umístěn na Zámeckém koupališti,  
a je pravidelně doplňován.

Stejnou nabídku pro vás máme i na vlakovém nádraží, 
kde je regál s knihami umístěn v rámci projektu Kniha do 
vlaku. Princip „půjčování“ je na obou místech stejný: vyberete 
si knihu nebo časopis a poté, co si ji přečtete, vraťte ji do po-
dobného regálu, třeba v cílové stanici, případně si knihu po-
nechte. A cíl obou aktivit? Ten je také totožný: Zpříjemnit vám 
cestování nebo pobyt u vody a ukrátit případnou dlouhou 
chvíli. Žádné poplatky, žádné upomínky, jen radost z četby. 

Pěkné léto všem přeje kolektiv Městské knihovny 
Holešov.

Film o J. A. Komenském se natáčel také v našem regionu
Ve Zlínském kraji vzniká už od 6. 6. 2020 dokudra-

ma o učiteli národů J. A. Komenském s názvem „Jako 
letní sníh“.  Připravuje jej společnost Vistafilm – tedy 
manželé Hlavsovi společně s přáteli. Na filmu pracuje fil-
mový štáb, který je ovšem mezinárodní, stážisté dorazili 
například z Indie, další pak třeba ze Slovenska. Režisér 
Lubomír Hlavsa chce ve spolupráci s Českou televizí tím-
to projektem připomenout jednu z nejvýznamnějších 
českých osobností – J. A. Komenského, od jehož úmrtí 
letos uplyne 350 let. „Tímto filmem chceme představit 
Komenského jako člověka, který neskutečně předběhl 
svou dobu, chceme představit hloubku jeho myšlení 
a nespornou genialitu,“ uvedl režisér Hlavsa. Ve ztvár-

nění hlavní role se vystřídají Alois a David Švehlíkovi. 
Významnou roli si zahraje také Vladimír Javorský, který 
se společností Vistafilm spolupracuje již na třetím pro-
jektu, nebo Igor Bareš. Ten ztvární malíře Rembrandta 
van Rijn. Dle vědeckých výzkumů totiž Rembrandt Ko-
menského opravdu portrétoval, a právě tato dějová linka 
bude pro film stěžejní.

„Osobnost Komenského je úzce spjata i se zlínským 
regionem. O titul jeho 
rodné obce usilují Niv-
nice, Komňa a Uherský 
Brod. Tvůrci dokumentu 
se ale rozhodli točit na 

Zlínsku také díky podpoře, kterou projektu udělil Zlín-
ský kraj,“ osvětluje situaci Zlín film office. Kromě hradu 
Buchlova zamířil štáb také do našeho regionu, konkrét-
ně do Rymic a Kurovic. V obou lokacích probíhalo natá-
čení v přátelském duchu a svou roli si „střihli“ také místní 
komparzisté. Na výsledek se můžeme těšit ještě letos,  
a to v kinech i ve vysílání České televize.

Hana Helsnerová
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20FESTIVAL
ŽIDOVSKÉ
KULTURY

HA-MAKOM
21—26/7/2020 HOLEŠOV

HUDBA
& TANEC ZPĚV

PŘEDNÁŠKY
VÝSTAVY

20 LET

Úterý 21. července Čtvrtek 23. července Sobota 25. července

  20:00 | FESTIVALOVÝ VEČER POD HVĚZDAMI

Středa 22. července

Pátek 24. července

Tzuzamen - Chasidské tance v podání taneč. souboru RUT

Koncert „At Home“ - IVA BITTOVÁ  & Čikori quartet 

Iva Bittová - zpěv, Vladimír Václavek - kytara, Jaromír  
Honzák - kontrabas, Oskar Török - trubka  + jako host  
Antonín Fajt  - kompozice, el. piano

- Ohlédnutí za holešovskými festivaly se souborem Rut. Na letošním festivalu vystoupí  
s pásmem mužských chasidských tanců i párových tanců, které budou ohlédnutím za více  
než patnáctiletou účast souboru na festivalech v Holešově.

 18:00 | Peres Uza - je 20 let dlouhá doba? 
- Přednáška - B.Th. Tomáš Sedlák, DiS. Úvaha o běhu 
času a našich životních kompromisech. 

 20:00 | Jazzový koncert židovských skladatelů 
- Koncert při svíčkách. Účinkují: Petra Erneyová – zpěv, Adam 
Tvrdý – kytara, Petr Dvorský – kontrabas.

 19:15 | Putování na kever cadikim  
- Přednáška Chaima Kočího  (2 hod).

 13:00 | Židovské památky Holešova se předsta-
vují – Šachova synagoga - Komentovaná prohlídka.
/Šachova synagoga/

 9:00 | Tajemství Šachovy synagogy - Komento-
vaná prohlídka Šachovy synagogy. Synagogou Vás prove-
de správce a průvodce Vratislav Brázdil.
/Šachova synagoga/

 9:30 | Od židovských písní po SING,  
od cimbálu k Big Bandu - Dopolední koncert.
/zámecké nádvoří/

 11:00 | Rudolf Jelínek – Tradice a současnost 
- Prezentace firmy včetně ochutnávky produktů  
Rudolf JELINEK.
/zámecké nádvoří/

 16:30 | Roztančené náměstí, aneb pojďte si  
s námi zatančit! - Výuka izraelských tanců s taneční  
skupinou RUT Prostějov pod vedením choreografky  
a vedoucí Evy Štefkové.
/náměstí Dr. E. Beneše/

/zámecké nádvoří/

/zámecké nádvoří/

 9:30 | Po stopách židů - Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova s J. Achabem Haidlerem a Vratisla-
vem Brázdilem.
/židovský hřbitov Holešov/

 13:00 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.
/Šachova synagoga/

 16:00 | Tragédie Soluňských židů  
- Přednáší a zpívá Jiří Strnad
/Šachova synagoga/

 21:45 | Šabat – šábes právě začíná - Achab Haidler
/Šachova synagoga/

 13:00 |  XX. let festivalu židovské kultury  
v Holešově - Prezentace 20. let festivalu od jeho začátků 
až po dnešní dny s historikem Ing. Karlem Bartoškem.
/Šachova synagoga/

 14:15 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.
/Šachova synagoga/

 16:00 | Průvodce holešovským pogromem 
(1918) – Jan Machala - Přednáška.
/Šachova synagoga/

 17:30 | Židovský kabaret od Terezína po 
Helsinky- Scénky, písně a básně ze dvou kabaretů  
v Terezíně a z díla Jaca Weinsteina z Helsinek. Účinkují:  
Létající rabín – klezmer ensemble.
/Šachova synagoga/

 21:00 | FILMOTÉKA - Ve jménu praděda                                  
- Hrt televize – Dokumentární film o rodáku z Holešova 
Davidu Meislovi.
/zámecké nádvoří/

 15:00 | Slavnostní otevření zrekonstruované-
ho vstupního areálu židovského hřbitova a odha-
lení pamětní desky na budově bývalého rabinátu 
v Holešově, připomínající i existenci Nové synagogy,  
vypálené nacisty. 

/Šachova synagoga/

 10:30 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.

/Šachova synagoga/

 14:00 | Přednáška – Chaim Kočí: „Méně známé 
chasidské dvory“ - Představení méně známých a men-
ších ultraortodoxních židovských skupin.

/Šachova synagoga/

 18:00 | Vzpomínkový koncert Vladimír MERTA 
- Legendární akustický koncert českého písníčkáře, publicis-
ty, spisovatele, fotografa, architekta, filmovéjho režiséra a 
autora filmové hudby k několika filmům. 

 14:30 | Odpolední chvilka hudby s Corda Magico 
- Komorní soubor Corda Magico hraje převážně skladby 
své zakladatelky Nelly Billové.

 16:30 | Knižní novinka - „Sedmero požehnání“  
- Zajímavé povídání nad knihou s Jindřichem Buxbaumem  
a J. Achabem Haidlerem. Možný nákup knihy za zvýhodněnou cenu. 

 20:00 | Večer mnoha chutí…s kapelou NATALIKA   
WORLD music – židovská jídla – košer víno i slivovice.

ŽIDOVSKÉ CHUTĚ (židovská jídla, víno)  / Chateau catering Holešov/

 17:00 | Slavnostní zahájení XX. Festivalu 
židovské kultury Ha-Makom  - Vernisáž výstavy 
fotografií Jindřicha Buxbauma a uvedení nové autorské 
knihy Jindřicha Buxbauma “Sedmero požehnání“.
/zámek/

 19:00 | Večerní koncert, aneb Festival začíná!
TROMBENIK Prague Klezmer Band
FILMOTÉKA - Poslední klezmer (2017, 50 min.)
/zámecké nádvoří/

DOPROVODNÝ PROGRAM

   VÝSTAVA PO-LIN.  Židé v republice mnoha národů   /obřadní síň u žid. hřbitova/

   Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma /chodba 1. poschodí/

   Výstava k XX. výročí židovského festivalu v Holešově. /přízemí zámku – arkády/

   Výstava „Záhadné pouto“, která vznikla k 30. výročí od znovu obnovení diplomatických      
     vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael.

   WorkCamp- mezinárodní brigáda dobrovolníků

   Židovská kuchyně  - zámecká restaurace / Chateau catering Holešov/

Neděle 26. července
 10:00 | Komentované prohlídky na tvrzi Kurovice

/tvrz Kurovice/

CENA  - předprodej: 270,- Kč /  na místě: 340,- Kč.



Vítězem FORCE OBR 27. ročníku Bikemaratonu Drásal 
je Tomáš Višňovský

Vítězem letošní trasy FORCE OBR (172 km) se stal 
Tomáš Višňovský. První tři místa trasy A (117 km) obsa-
dili těsně za sebou Jaroslav Kulhavý (05:01:07), Kristián 
Hynek (+19,8) a Matouš Ulman (+44,5). Absolutní žen-
skou vítězkou letošního ročníku se stala olympionička 
Martina Sáblíková.

Sportovci jako každý rok vyrazili z náměstí v 5:30 na 
trasu FORCE OBR (172 km), v 7:45 na trasu A (117 km),  
v 10:30 na trasu B (55 km) a ve 12:30 na trasu Family jízda 
(16,2 km). Na dojezd těch nejlepších z trasy A jsme si v cíli 
oproti předpokládané půl jedné po obědě trochu počkali. 
Stálo to ale za to, protože o deset minut později dorazili 
těsně za sebou vítězové Jaroslav Kulhavý a Kristián Hy-
nek, v zápětí poté pak Matouš Ulman. Všichni tři působili 
spokojeně a pohodově. Okamžitě v dojezdovém prostoru 
dávali rozhovory novinářům a s ochotou se fotografovali.

Krátce poté jsme se dočkali příjezdu vítězného 
OBRa. Stal se jím úsměvavý Tomáš Višňovský. Na dru-
hém místě dojel Michal Bubílek (loni taktéž druhý)  
a za ním Jan Jobánek, vítěz loňského ročníku.

A pak nastalo poměrně dlouhé a nervózní čekání na 
dojezd rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Byť moderátor 
ujišťoval veřejnost, že Martina bude v cíli za pár minut, 
počkali jsme si. Česká olympionička dorazila do cíle dva-
cet minut po čtrnácté hodině a zbořila všechny dosavad-
ní zvyklosti v dojezdových časech žen. Po šesti hodinách  
a třiceti pěti minutách jízdy na ní bylo vidět, že příjžděla 
se silnými emocemi. V rozhovoru pro novináře poté uved-

la, že trať byla opravdu náročná. Zároveň ale pochválila 
zázemí na jednotlivých stanovištích: „Bylo to skvělé. Když 
jsem to stihla a měla jsem i sílu, děkovala jsem“. 

Kultovní Bikemaraton Drásal si od svého založení  
v roce 1994 drží punc nejdelšího jednorázového závodu 
horských kol v Česku. Od roku 2016 nabízí takzvanou 
prodlouženou Obr verzi dlouhou 177 km.

Letošní ročník byl pro pořadatele dlouho otazní-
kem, zda se vůbec pojede a v jakém režimu. Nakonec 
byla 20. května spuštěna registrace závodníků na trasu 
A a B. Doufalo se i v Obra, což se nakonec také povedlo.

Dana Podhajská

Martina Sáblíková v cíli.  foto Dana Podhajská a Hana Helsnerová

Součástí bikemaratonu byly také dětské závody.

Start klasické „drásalovské“ trasy A na 117 km.

Tomáš Višňovský dorazil do cíle po 7 hodinách a 47 minutách.
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Geniální ilustrátor Vojtěch Kubašta, Zámek Holešov 
vystavuje průřez tvorbou 

Výstava začala 16. července a bude trvat do 11. října. 
Představí práce výtvarníka, který spolupracoval s Waltem 
Disneym. Vytvořil pro něj například prostorového Bam-
biho nebo Knihu džunglí. Vojtěch Kubašta ilustroval také 
první české vydání slavného Medvídka Pů, jedna z těchto 
kreseb se stala hlavním vizuálem holešovské výstavy. 

Kubaštovu tvorbu v Holešově zastupuje základní výběr  
z tvorby od knižních ilustrací, reklamních materiálů a po-
hlednic, až k velkému množství prostorových knih a betlémů. 
Výjimečné prostorové vidění autora v době, kdy neexistovaly 
letecké snímky, představují luxusní grafické listy s pražskou 
architektonickou chloubou. Zajímavá je jistě práce pro Čes-
koslovenskou obchodní komoru, pro kterou vytvořil bezpočet 
reklam k výrobkům určeným na export. Někdy za pomoci 
jednoduché pohádky, jindy s využitím prostorového mechani-
smu stál Kubašta také za propagací značky Lada, Tesla, Pilsner 
Urquell nebo Koh-i-noor. K dispozici budou dva zámecké sály. 

Vojtěch Kubašta je ve světě uznáván jako jeden  
z průkopníků prostorových knih. Vystudoval architekturu 
na ČVUT v Praze, věnoval se nejprve knižní grafice, poté 
ilustraci dětských knih. Později sám navrhoval knihy pro-
storové, které „ožívaly“ pohybem prstů. Jeho prostorové 
knihy byly určeny především na vývoz do zahraničí a to  
v milionových nákladech v sedmatřiceti jazykových muta-
cích. Byly tak úspěšné, že doslova ovládly svět. 

Paradoxně o co známější byl ilustrátor za hranicemi 
Československa, o to méně jej znali čeští čtenáři. Značka 
Kubašta byla značka vývozová určena pro tehdejší devizo-
vý trh. Česky vyšly jen některé knihy (např. O červené Kar-
kulce), většina z nich až po roce 1989. Kubašta se nicméně 
podepsal pod obrázky Národních pohádek K. J. Erbena, 
Nejkrásnější pohádky B. Němcové nebo Veselé vyprávění 
dětem V. Buriana. Z prostorových knih to byla například 

Tři prasátka. Známé jsou u nás také jeho betlémy, rozeví-
rací i klasické pohlednice a kultovní dětská kniha Cvrček 
a mravenci.

O velkém nadání tvůrce svědčí i anonymní práce pro 
společnost Walt Disney. Vojtěch Kubašta se podílel na pěti 
knižních titulech – například Mickey Mouse, Bambi, 101 
dalmatinů a další. 

Dana Podhajská



Předprodej na 604 94 22 57

Znáte pořad Cyklotoulky? Štáb zamířil také do Holešova
Pořad České televize s názvem Cyklotoulky předsta-

vil také krásy Holešova. Dne 22. 5. k nám zavítal menší 
televizní štáb, který společně se starostou Rudolfem 
Seifertem projel na kole ta nejzajímavější místa našeho 
města. Navštívil mimo jiné zámeckou zahradu, zámek, 
interaktivní výstavu, farní kostel i synagogu a židovský 
hřbitov. Byly zmíněny holešovské přednosti i charakte-
ristika našeho regionu. Tento díl však nepojednává pou-
ze o Holešově, natáčelo se také v Kroměříži, v Kurovicích, 
v Rymicích a na dalších krásných místech. Premiéra byla 
odvysílána 20. června v 9 hodin ráno, na pořad se ale 
můžete podívat také ze záznamu ivysílání České televize 
nebo na webu www.cyklotoulky.cz

Hana Helsnerová

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

Profesionálním hasičům slouží nová požární stanice v průmyslové zóně
Za velké slávy a za účasti ministra vnitra Jana Ha-

máčka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty 
města Holešova Rudolfa Seiferta, generálního ředitele 
Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby, 
ředitele HZS Zlínského kraje Víta Rušara a dalších vý-
znamných hostů byla dne 16. 6. 2020 otevřena požární 
stanice v Holešově, která už od května letošního roku 
slouží našim profesionálním hasičům. Vybudována byla 
v průmyslové zóně a její výstavba trvala více než rok.  
Je koncipována jako moderní budova s veškerým po-
třebným vybavením a řešena je jako energeticky úspor-

ný objekt s efektivním a šetrným využíváním zdrojů 
energie. Celkové náklady na výstavbu činily cca 58 mi-
lionů korun, 15 milionů pokryla dotace EU a 5 miliony 
projekt podpořil Zlínský kraj, který již dříve bezúplatně 
převedl pozemek v průmyslové zóně. Požární stanice P1 
je určena pro nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených 
v jednotce hasičského záchranného sboru. Požární sta-
nice je vzhledem ke svému typu a třídě navržena jako 
bezobslužná a současně navržena jako zodolněný objekt 
s možností autonomního provozu při havarijních a krizo-
vých stavech (přírodních katastrofách).

V objektu požární stanice P1 slouží v trojsměnném 
nepřetržitém provozu 8+1 profesionální hasič. V 1. NP 
jsou stání pro zásahovou techniku, prostor pro hrubou 
očistu, šatna pro zásahové obleky, technické místnosti, 
dílny, sklady, posilovna a inspekční pokoj. Ve 2. NP objek-
tu se potom nachází zázemí požární stanice, kanceláře, 
zasedací a školící místnost vybavená jako zázemí pro mi-
mořádné situace a zasedání krizového štábu, denní poho-
tovostní místnost, noční pohotovostní místnosti, kuchyň 
s jídelnou, šatna se sociálním zařízením, termokomora 
a technické zázemí. Součástí objektu je také cvičná věž, 
která má několikeré využití. Jednak slouží k sušení hadic 
a také pro nácvik slanění, evakuace osob pomocí výško-
vé techniky a nastavovacích žebřů. Pro fyzickou přípravu 
příslušníků hasičského záchranného sboru pak slouží také 
venkovní sportoviště s umělým povrchem.

Město Holešov velmi oceňuje výstavbu nové požár-
ní stanice. Starosta města děkuje za podporu Zlínskému 
kraji, Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje  
a Ministerstvu vnitra. Velmi děkuje také za dobrou 
spolupráci mezi HZS Zlín s městem Holešov. I z tohoto 
důvodu schválilo zastupitelstvo města Holešova dar pro 
novou stanici ve formě nového traktůrku na sekání trávy. 
Hasičská zbrojnice na Bořenovské ulici bude nyní sloužit 
JSDH Holešov a SDH Holešov. Město plánuje její opravu 
a zateplení i další využití ve prospěch místních hasičů.

Přejeme našim hasičům, ať se z výjezdů vrací v po-
řádku nejen do této krásné stanice, ale hlavně domů ke 
svým blízkým.  

Hana Helsnerová

Skvělý výsledek hospodaření zlínského kraje
Jako mimořádně úspěšné lze hodnotit hospodaře-

ní Zlínského kraje v uplynulých 4 letech pod vedením 
hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Rozpočet byl v prv-
ních dvou letech přijat, jak bylo do té doby běžné, jako 
schodkový. V roce 2018 byl již vyrovnaný a v roce 2019 
dokonce přebytkový. Celkový přebytek v uplynulých  
4 letech byl 3,22 miliardy korun a je zapojen ve středně-
dobém plánu do investičních akcí kraje.

Počítá tedy nejen s nemocnicí, ale i se všemi dal-
šími potřebnými akcemi. I kdyby se kraji přestalo dařit,  

je možné za tyto peníze akce realizovat. Je to zásadní 
rozdíl oproti jednání předchozích krajských vlád, které 
od roku 2006 do roku 2014 vždy čerpaly nejrůznější úvě-
ry, a to ve výši celkem 2,8 miliard Kč. Současné zadlužení 
kraje je již pouze 1,6 miliardy Kč. Bylo by samozřejmě 
možné úvěry předčasně splatit, ale protože se podařilo  
u zásadního úvěru dohodnout nulový úrok, je výhodněj-
ší jej nadále splácet. 

V zájmu zdravých a udržitelných financí by měl kraj 
hospodařit tak, aby výše dluhu nepřekročila 60% jeho 

příjmů. Současný stav je 14,7%. Vše toto se podařilo  
i při velkém růstu nákladů, kdy např. mzdy ve zdravot-
nictví narostly až o polovinu a ani v jiných oblastech 
kraj nestrádal. Přitom byly provedeny zásadní investice  
v nemocnicích na Vsetíně, v Uherském Hradišti nebov 
Kroměříži. Rovněž nestrádalo ani školství. Stačí se podí-
vat na budovu našeho gymnázia.

Ing. Pavel Karhan,
předseda finančního výboru ZZK

Předprodej na 604 94 22 57
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ŠKOLSTVÍ

Město Holešov ocenilo pracovníky školských zařízení
Letošní rok se prazatím nese v duchu tradičních akcí 

v netradičním provedení. Stejně jako v minulých letech, 
byli již podvanácté oceněni zaměstnanci školských za-
řízení. Většinou se tato akce koná při příležitosti oslavy 
Dne učitelů, tentokrát se však oceňovalo se závěrem 
školního roku. Důvodem jsou samozřejmě protikoro-
navirová opatření. Díky jejich postupnému uvolňování 
bylo sice konání akce umožněno, avšak v malinko jiném 
scénáři, než na jaký jsme všichni zvyklí. Na krásné atmo-
sféře to však neubralo a milý a dojemný podvečer si snad 
všichni zúčastnění užili.

Oceněno bylo 18 pedagogů a nepedagogických 
pracovníků, kteří, až na jednoho nepřítomného, převzali 
z rukou starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta  
a místostarosty Ing. Pavla Karhana pamětní list, květinu 
a věcný dar.

Z 1. Základní školy byli ocenění Mgr. Jana Dratvová, 
Mgr. Simona Hradilová, paní Helena Dohnálková a pan 
Josef Krajča. Z 2. Základní školy pak paní Renata Mlčá-

ková. Z 3. Základní školy převzali ocenění Mgr. Simona 
Zdráhalová, Mgr. Jana Sovadníková, Mgr. Lenka Antono-
vová, Mgr. Alena Maťová a pan Zdeněk Kolář. Z Mateřské 
školy Sluníčko byly oceněny paní Ludmila Sedlaříková, 
paní Alena Rosypalová, paní Lenka Sedláčková, z Mateř-
ské školy Masarykova pak paní Hana Němcová. Za SVČ 
Tymy převzala ocenění paní Jana Ivánková. Ve speciál-
ní kategorii pak byly oceněny paní Jana Šálková z MŠ 
Sluníčko, paní Helena Masná z MŠ Radost a paní Lenka 
Krčová, ředitelka MŠ Sluníčko.

Všichni oceňovaní byli představeni krátkým medai-
lonkem, díky kterému jsme se dozvěděli, jak obětavé, 
příkladné, ochotné a spolehlivé pracovníky ve školství  
v našem městě máme. Jejich práce si velmi vážíme a ce-
níme. Pan starosta mimo jiné vysekl poklonu před tím, 
jak všechna holešovská školská zařízení zvládla koro-
navirovou krizi a pochválil také postoj, který v současné 
nelehké době zaujalo nejen vedení škol, školek a SVČ, ale 
také všichni další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

Program byl provázen hrou na klavír, kdy nás pro-
vedením filmových hitů potěšila absolventka Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského Helena Březinová. Následně 
byli všichni přítomni pozváni na drobné občerstvení a na 
navazující vernisáž výstavy Letní iluze.

Hana Helsnerová
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Cesta kolem světa za dva dny

Moderní dílna v 2. Základní škole
Letošní červen byl v naší škole spojen nejen se 

spoustou stavebních úprav v prostorách školy, ale i zavr-
šením projektu Moderní dílna.

Co tento projekt obnášel? Vedení školy s podporou 
kolegů zpracovalo a uspělo v žádosti na Zlínský kraj, 
který v roce 2019 podpořil vybavení dílen v základních 
školách. A tak jsme období „koronaviru“ využili k realizaci 
celého projektu. Poštovní a zásilkové služby se k nám na-
jezdily…vybrali jsme vhodné a zároveň kvalitní nářadí  
a vybavení školní dílny, vše nainstalovali do stávající dílny. 
A že toho bylo! Nové otočné svěráky, aku-vrtačky, pájecí 
pistole, žákovské soustruhy, sady dlát, kleští, digitálních 
měřidel a mnoho dalšího. Samozřejmě vše přehledně ulo-
ženo tak, jak to ve správně uklizené dílně má být. 

Naším cílem je podpořit polytechnické vzdělání 
žáků, namotivovat je ke studiu technických a řemeslným 
oborům. Nové nářadí jsme již stihli vyzkoušet. Podívejte 
se, jak nám to u ponku sluší. Ne nadarmo se říká: „Práce 
šlechtí člověka.“   

Mgr. Hana Hlobilová

Závěr roku na 1. ZŠ Holešov
Poslední školní dny na 1. ZŠ Holešov obvykle končí 

žáci devátých ročníků slavnostní rozlučkou. Děkují svým 
rodičům, učitelům a loučí se se svými třídními, kteří jim 
byli po 4 roky průvodci, ochránci a rádci. I v letošním 
školním roce plném omezení a přísných pravidel se po-
dařilo zorganizovat sice skromnější, ale přesto důstojnou 
a přátelskou akci pro pozvané rodiče a pedagogy. Podě-
kování svým třídním vzaly některé třídy s nadsázkou  

a milým humorem, na konci nechyběly na tvářích někte-
rých slzičky dojetí. Organizaci celé akce, která byla roz-
dělena do dvou dnů z důvodu velkého počtu tříd a žáků, 
se ujali v rekordně krátkém čase třídní učitelé a zástupci 
ředitelky, kterým patří dík za uspořádání, stejně jako 
spolku SRPŠ. Našim absolventům jsme popřáli v dalším 
studiu hodně štěstí a jsme si jisti, že se v životě neztratí.

Jarmila Růžičková

Ptáte se, jak je možné procestovat celý svět během 
dvou dnů? Naši třeťáci to zvládli díky cestovní kanceláři 
Tokaheya. Ráno jsme se všichni sešli u holešovského zám-
ku a tam začalo naše dobrodružství. Ujali se nás instruk-
toři v čele se svým náčelníkem Kubou Šneidrem a díky 
úžasně připravenému programu jsme mohli zažít krásné 
dva dny v zámeckém parku. Nejprve se hrály různé hry na 
seznamování, při kterých jsme se blíže poznali (přece jen 
jsme dvě velké třídy a dohromady nás je 44 dětí) a také 
jsme dobře poznali naše průvodce. Poté nám rozdali naše 
cestovní pasy a díky různým úkolům bylo naším cílem zís-
kat cestovní víza do různých světových destinací. Podívali 
jsme se na veliký a vzdálený ostrov Austrálii, kde jsme se 
zasloužili o záchranu ptáka kiwi (postavit hnízdo dosta-
tečně vysoko a bezpečně a ochránit vejce před tasmán-
skými čerty není lehký úkol, ale zvládli jsme to všichni.) 
Také jsme se vypravili do jižní Ameriky, získávali jsme 
suroviny pro výrobu kouzelných lektvarů od tajemného 
kouzelníka a museli jsme přesvědčit o našich obchod-
ních schopnostech nepříliš důvěřivé obchodníky. První 
den jsme zvládli i vystoupat na několik osmitisícovek  
v Himalájích – připravit si expediční batohy, zajistit veš-
keré potraviny a výstroj – no nemyslete, nelehký to úkol. 
Prověřili jsme schopnost domluvit se na strategii řešení 
různých problémů, spolupracovat a hlavně si pomáhat. 

Bez pomoci a schopnosti spolupracovat bychom totiž 
dané úkoly splnit nemohli. Posledním cestovatelským zá-
žitkem pro nás byla návštěva karnevalu v Riu de Janeiru, 
kterou jsme si náležitě užili. Naše kostýmy možná nebyly 
tolik odvážné a okázalé, jako vidíte u místních, zato ale 
byly velmi originální a nápadité. 

Celý tento program nám udělal na konci roku velkou 
radost. Užili jsme si velké dobrodružství, utužili jsme naše 

kamarádství a zase o něco víc jsme se naučili, že pomáhat 
druhým se opravdu vyplatí. Naše velké poděkování patří 
cestovní kanceláři Tokaheya – jsou báječnými průvodci  
a my můžeme jejich služby jen doporučit. Také moc děku-
jeme Sdružení rodičů a přátel školy při 1. Základní škole, 
kteří nám celou tuto cestu uhradili.

Za cestovatele Jana Dohnalová
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Hudební obor Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov připravil pro všechny 
zájemce o hudební vyžití příjemný Letní koncert. Díky počasí se mohla akce uskutečnit 
na nádvoří holešovského zámku, kde si kapela mohla zahrát na velkém pódiu. Poslech-
nout si kapelu ZUŠ Band (ale nejen ji) přišly desítky posluchačů. Představeny byly mo-
derní a oblíbené písně, které se líbily širokému věkovému rozpětí posluchačů.

Hana Helsnerová

Letní koncert ZUŠ Bandu

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Školní rok skončil. Děti odešly, třídy osiřely. Ale jen 
nakrátko. Hned ve středu 1. 7. 2020 jsme zahájili prázdni-
nový provoz. Děti ve třídách přivítala jejich „prázdninová“ 
paní učitelka.

Pro některé jsou ale nové začátky těžké. A tak jim po-
máhala překonat nejistotu i usměvavá paní kuchařka. Čas 
snad ukáže, že všechny obavy byly zbytečné

Jak trávíme naše společné prázdninové dny? Když nám 
sluníčko přeje, jsme hodně venku. V  naší krásné zahradě 
máme vodní světy a dráhy pro hry s vodou, jezdíme na ko-
loběžkách, s kamarády obýváme indiánská týpí, zdoláváme 
hrady z průlezek. Pečujeme o bylinkovou zahrádku, a taky 
o školní „mazlíčky“- želvy, užovku růžovou a africké šneky, 
s kterými jsme se již seznámili. Také si hrajeme ve třídách, 

společně si pochutnáváme na jídlech od našich usměvavých 
a milých kuchařek. První rozjezdové dny už máme za sebou. 
Koronavirová omezení, s kterými jsme se potýkali v posled-
ních měsících školního roku, jsou již minulostí, takže nám 

snad nic nezabrání prožít s dětmi hezké dny. Z MŠ Sluníčko 
Havlíčkova ul. k nám dochází 27 dětí, z MŠ Masarykova 11 
dětí a našich domácích z Grohovy ul. je 55 dětí. Celkem je do 
prázdninového provozu přihlášeno 93 dětí.

V mateřské škole Masarykova proběhlo v červnu 
slavnostní rozloučení s předškoláky.

Dopoledne plné zábavy a činností, které měly děti po 
celý rok nejraději, vyvrcholilo oslavou, na které s radostí 
děti uvítaly pana starostu  Města Holešova.

Tradicí je závěrečné zvonění na zvoneček, předání 
upomínkových dárečků a osobní rozloučení s učitelkami 
a zaměstnanci mateřské školy.Popřáli jsme dětem, ať se 
jim ve škole daří.

Děkujeme rodičům za spolupráci s námi.
Více na www.ms- masarykova.cz.

Prázdninový provoz na MŠ Radost, Grohova ul. v Holešově
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2. 8. 1910  Narodil se NOVÁK Vladislav. Dlouhá léta vedl v Holešově dechovou a taneční kapelu při Sdruženém závodním klubu. Provázel všechny společenské a kulturní akce ve městě. 
Skládal také skladby, které se hrály v Československém rozhlase. († 27.4.1984) – 110. výročí narození

7. 8. 1935  Zemřel BAŘINA František. Po studiích se stal soudním oficiálem u Okresního soudu v Holešově. Do literatury vstoupil r. 1929 sbírkou básní „Slzy a úsměvy: ze Slovácka“, 
obsahovala 35 básní intimní poezie („Domov“, „Vzpomínky“, „Tatínkovi“, „Mamince“, „V tatínkově chalupě“, „Svému učiteli“ aj.). Roku 1930 vydává druhou sbírku veršů  
„Ze Slovácka“, obsahuje 28 básní. V r. 2003 - při 100. výročí narození vydalo město Bílovice obě jeho sbírky. (*9. 9.1903 ve Velkých Bílovicích) -  85. výročí úmrtí

8. 8. 1975 Zemřel JANÁSEK Jan, ing. Vystudoval Reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou a poté Vysoké učení technické v Brně.  Od mládí se zajímal se o botaniku, paleontologii, 
regionální historii a především archeologii. Pracoval na významných archeologických lokalitách, spolupracoval s profesorem Josefem Skutilem. Své terénní aktivity směřoval 
do okolí Olomouce i na Kroměřížsko. Jeho nálezy obohatily sbírky muzeí v Olomouci, Prostějově a ve Zlíně. Po odchodu do důchodu pomáhal při zpracování archeologických 
fondů olomouckého muzea. Bibliografie: např.: „Racková“, Pravěk východní Moravy“, „Nová solutréenská stanice v Kvasicích na Moravě“, „Památce prof. dr. Josefa Skutila - 
Putování k jeho předkům“. (*23.11.1898 v Žeranovicích) – 45. výročí úmrtí 

11. 8. 1975 Zemřel SCHWARZ Roland, středoškolský profesor. Vystudoval holešovské gymnázium, poté Filozofickou fakultu UK v Praze - obor čeština, němčina. V Holešově se věnoval 
vlastivědnému bádání. Ve svých pracích se věnoval historii města Holešova - studie „Historie domů historického jádra náměstí města Holešova“, „Počátky a práce ochotnického 
divadla v Holešově od roku 1866 do roku 1938“, „K dějinám protireformace“, „Holešov před 130 lety“, „Propinační právo v Holešově“, „K dějinám židů v Holešově“.  Materiál 
ke studii „František Xaver Richter, jeho život a působení“ získal na studijní cestě do Mannheimu a do benediktinského kláštera v Ettalu, významných působišť F. X. Richtera.  
(*1. 5. 1904 v Holešově) -  45. výročí úmrtí

22. 8. 1945 Narodila se KROBOTOVÁ Milena, Doc. PhDr. CSc. Pochází z Holešova - Všetul, absolventka holešovského gymnázia, FF UP v Olomouci. Pedagogicky působila na Gymnáziu  
v Holešově a od r. 1974 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci - docentka na katedře českého jazyka a literatury. Přednášela morfologii a stylistiku, vedla semináře kultury 
mluveného projevu. Významná byla její vědecká a výzkumná činnost v oblasti didaktiky českého jazyka a mluvených projevů. Spolupracovala s univerzitními pracovišti  
v Polsku, Rakousku, Slovinsku ad. V letech 2000-2003 vedla měsíční přednáškové cykly na Univerzitě ve Vídni zaměřené na lexikologii, stylistiku a didaktiku mateřského 
jazyka. Publikovala několik set odborných studií, článků a recenzí v ČR i v zahraničí. - 75. výročí narození
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Zajímavé byly jeho režijní práce na hrách v přírodě. Při olomouckém divadle absolvoval ochotnickou konzervatoř a po léta byl metodickým poradcem venkovských ochotníků. 
Zasloužil se o obnovení ochotnické divadelní činnosti v Holešově po válce, o vznik Divadla 6. května. Do vysokého věku hrál pro dětské diváky pohádkové postavy. Pro dospělé 
ztvárnil postavu Mikuláše Dačického z Heslova i poslední hru, na níž se herecky i režijně podílel „Velbloud uchem jehly“ od Františka Langera. Byl v pořadí třetí, který obdržel 
nejvyšší vyznamenání ochotnického divadelnictví, Zlatý odznak J. K. Tyla. († květen 1983) – 120. výročí narození

VÝROČÍ - SRPEN

Rozloučení s žáky devátého ročníku na 3. ZŠ Holešov
Konec školního roku je v naší škole tradičně pro 

deváťáky ve znamení příprav a nácviku závěrečného 
slavnostního rozloučení. Letos je bohužel všechno jinak, 
i přesto se naši deváťáci sešli 30. června ve škole, aby 
si převzali závěrečné vysvědčení z rukou svých třídních 

učitelek, společně se vyfotili a rozloučili se s ostatními 
učiteli i spolužáky. Loučení s letošními deváťáky bylo sice 
vzhledem k situaci netradiční, ale o to upřímnější.

Do budoucna vám, naši deváťáci, přejeme všechno 
dobré, hodně zdraví, úspěchy v osobním i profesním ži-

votě, štěstí i lásku. V září, až půjdete do své nové školy 
nebo učiliště, vykročte do další životní etapy pravou 
nohou. Děkujeme vám za krásné společně prožité roky 
v naší škole. Budete nám chybět !!!

(za všechny vyučující - Mgr. Veronika Cholastová)

Konec školního roku v 3. Základní škole Holešov
V úterý 30. června jsme ukončili školní rok vydáním 

vysvědčení. V běžných letech by to pro mnoho žáků ne-
byl úplně nejdůležitější okamžik života, letos se vzhle-
dem ke koronakrizi změnilo mnohé. Proto i krátká chvíle 
předávání vysvědčení byla tentokrát velmi významná  
a slavnostnější než kdy jindy. Do školy mohli přijít úplně 
všichni žáci, nezbytným doplňkem byla rouška a čestné 

prohlášení, ale pro někoho to bylo po čtyřech měsících 
strávených doma při distanční výuce první setkání se 
spolužáky a paní učitelkou třídní. Kvůli hygienickým pra-
vidlům jsme museli vynechat některé zvyklosti, ale vy-
svědčení se do rukou žáků nakonec dostalo. Známky na 
něm letos hodnotí nejen školní práci, ale hlavně domácí 
výkony dětí. S těmi mladšími většinou pracovali rodiče, 

proto paní učitelky prvního stupně dávaly dětem také 
vysvědčení pro ně, samozřejmě se samými jedničkami. 
Děkujeme rodičům všech našich žáků za to, že s jejich 
pomocí mohla probíhat distanční výuka a že tak byla pro 
žáky přínosná. 

Přejeme všem hezké léto a v září se těšíme na vi-
děnou.
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Kožní ambulance Holešov 
MUDr. Petra Bílková
Sušilova 1505, tel. 573 399 557 
nabízí ve dnech:

24. 8. 2020          9.00 – 17.00
27. 8. 2020          7.00 – 14.00

kontrolu znamínek na těle po letní sezoně

Vyšetření je prováděno ručním dermatoskopem, 
je zcela zdarma a není nutné se předem objed-
návat. K vyšetření je nutné mít platnou kartičku 
pojištěnce!!!

Kožní ambulance Holešov 
MUDr. Petra Bílková
Sušilova 1505, Holešov
nabízí kosmetické služby:

• kosmetické ošetření pleti (maska, masáž, laser)
• barvení obočí
• barvení řas
• depilace chloupků

K ošetření je nutné se předem objednat na 
tel. čísle 602 749 901, nejlépe přes SMS

Vernisáž výstavy „Život dobrovolnic v Holešově“
Dne 22. 6. 2020 uspořádaly naše dobrovolnice EDS 

vernisáž fotografií ze svého pobytu u nás v SVČ TYMY.
Tato vernisáž i celá výstava se uskutečnila v prostorách  
Biograf Café v Holešově. 

Zuela a Oriana vybraly fotografie, které dokumen-
tují jejich působení od příjezdu do Holešova, dále je zde 
vidět, jak trávily své první dny, svátky, jarní prázdniny  
a také období nouzového stavu.

Fotografie jsou doplněny o krátké komentáře,  
ve kterých děvčata také vyjadřují své pocity.

Vernisáž zahájila ředitelka TYMY Jarmila Vaclacho-
vá, která ve stručnosti přítomné seznámila s Evropským 

projektem a také obě dívky představila. Potom Zuela  
i Oriana v krátkosti promluvily o svém působení v Ho-
lešově a poděkovaly za pěkné přijetí v TYMY i našem 
městě. V rámci vernisáže se uskutečnilo krátké kulturní 
vystoupení, o které se postarali členové folklorního 
kroužku Zrníčko a také členové kroužku táborová kytara. 
Na závěr děvčata pozvala všechny přítomné návštěvní-
ky vernisáže na malé pohoštění, které sama připravila 
- ve formě nealkoholické sangrie, pomerančů a kousků 
pravé italské pizzy. Tato výstava bude v Biograf café cca  
do 15. 7. 2020.

Simona Vojtová, koordinátorka EDS

„Společně u kulatého stolu“ - tentokrát se zástupci Zlínského kraje
Ve středu 24. června jsme se vydali společně se členy 

PDM Holešov a aktivisty projektu „Společně u kulatého 
stolu“ do Zlína. Cílem naší cesty byla návštěva krajské-
ho úřadu. Tato akce se uskutečnila v rámci evropského 
projektu, do kterého jsme se zapojili na podzim v roce 
2019. Díky němu mladí lidé z Holešova měli možnost 
již besedovat se starostou města Holešova. Návštěva na 
kraji byla dlouho připravovaná a vzhledem k opatření  
a nouzovému stavu se uskutečnila až na konci června. 
V zasedací místnosti KÚ v 16. poschodí nás čekali radní 
ZK p. Miroslav Kašný, vedoucí odboru školství mládeže 

a sportu pan Stanislav Minařík a také pracovníci odboru 
školství pan Duda a paní Fenyková. Mladí lidé z Holešo-
va měli možnost poznat prostředí, ve kterém se konají 
krajská zastupitelstva, pan Kašný a pan Minařík jim 
popovídali o činnosti krajské samosprávy i státní správy.  
V krátké besedě se členové PDM měli možnost také 
zeptat na věci, které je zajímaly. V druhé části návštěvy 
KÚ jsme vyjeli historickým výtahem, který tu je od dob 
Tomáše Bati. V tomto výtahu jsme měli také přednášku 
o rodinné firmě Baťa. Návštěvu jsme ukončili na ocho-
ze v 16. poschodí, odkud byl nádherný výhled na Zlín.  

Na závěr jsme poděkovali našim hostitelům, pracovní-
kům odboru školství ZK paní Fenykové a panu Dudovi.

Předali jsme jim také malý dáreček z Holešova  
a kytičku.

Návštěva ZK byla pro nás všechny velmi přínos-
ná.Těšíme se , že i další aktivity, které se budou konat  
na podzim 2020 budou stejně zajímavé. Čeká nás výlet 
do Prahy, kde navštívíme sněmovnu a senát a budeme 
také besedovat s europoslanci

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
koordinátorka PDM

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Koupíme byt
 2+1 nebo 3+1,

 může být 
i rekonstrukce. 

Tel.: 704 933 613.

Nabídněte
rodinný dům 
se zahradou. 

Děkuji, 
tel.:  704 902 254.
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TYMY

Zahradní slavnost v TYMY si děti užily 

Poděkování
Děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím 
kroužků, rodičům a sponzorům za spolupráci v le-
tošním školním roce a přejeme všem krásné prázd-
niny plné zážitků.

Pracovníci SVČ – TYMY

TYMY 
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8:00 – 16:00
kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

PŘIPRAVUJEME:
Vzdělávací dny pro děti v srpnu v termínech – 4. + 
5. 8., 11. + 12. 8, 18. + 19. 8, 25. + 26. 8. – pro 
děti 1. + 2. stupně, akce je dotovaná MŠMT a je 
zcela zdarma včetně stravy a programu – info + 
přihlášky do 15. 7. v kanceláři Tymy, prosím hlaste 
se co nejdříve, počet míst omezen.

21. 8. – 30. 8. Ozdravný pobyt s TYMY – Igrane 
Chorvatsko
1. 9. Loučení s prázdninami
6. 9. Závody kočárků
16. 9. Olympijský běh 
11. 10. Zlatý oříšek
 
Poslední volná místa na tábory – zájemci hlaste se 
v kanceláři TYMY !

LÉTO S TYMY 2020
Pobytové tábory:
10. - 14. 8. Za sportem do Beskyd 
– Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Duhový tábor – Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Léto na koni – Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Taneční léto s Olgou 
– Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. S angličtinou kolem světa 
– Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Letní pokusohraní 
– Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Parkour academy – Retaso Horní Bečva
10. – 14. 8. Muzikoterapie pro dospělé – Retaso 
Horní Bečva
10. – 14. 8. Mladý animátor – Retaso Horní Bečva

Příměstské tábory: 
- na vybrané tábory možnost čerpání dotace 500,- Kč
3. – 7. 8. Tymydance aneb tábor plný tance a pohybu
 3. – 7. 8. Anglická školička
 3. – 7. 8. Legohrátky
 3. – 7. 8. Animáček
 3. – 7. 8. Super prázdniny v klubovně II
10. – 14. 8. Sport camp
17. – 21. 8. Holešovské pokusohraní
17. – 21. 8. Léto s robotikou
17. – 21. 8. Akademie in-line bruslení v Sazovicích
17. – 21. 8. S angličtinou kolem světa
24. – 28. 8. Trpasličí léto
24. – 28. 8. Prázdninová škola tance

Na příští školní rok 2020/2021 je připravena pestrá 
nabídka kroužků pro děti i dospělé. Zájemci se již 
nyní můžete informovat v kanceláři SVČ – TYMY  
a také se přihlásit!!!

Soutěž s TYMY
Těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin – pohled, 

nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i Vaše zdařilé fotografie – po prázdni-

nách budou vystaveny a nejlepší oceněny.

LETNÍ SOUTĚŽ – SVČ TYMY–VYFOŤ SE S NAŠÍM 
TRIČKEM JAK SI UŽÍVÁŠ PRÁZDNINY!!!

Ať už na dovolené, festivalu, nebo třeba na prázd-
ninách u babičky!!! Na nejlepší čekají zajímavé ceny!!! 
Fotky zasílejte  na:  letostymy@seznam.cz

Školní rok 2019-20 je u konce. Společně s dětmi 
jsme prožili krásné chvíle v kroužcích, ale také při růz-
ných akcích u nás v SVČ TYMY v Holešově a okolí.

Tento školní rok nám přinesl také nečekaná překva-
pení v podobě nouzového stavu, omezení naší činnosti 
a nečekané rekonstrukce. Vše jsme nakonec společně 
zvládli a od 11. května jsme se opět mohli těšit ze spo-
lečného setkávání ve všech zájmových kroužcích.

Proto jsme i letos chtěli uskutečnit na závěr školní-
ho roku naši „Zahradní slavnost“, se kterou se loučíme  
s uplynulým školním rokem. Díky nepřízni počasí  
se i letos tato akce konala v tělocvičně za zpřísněných 
hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci panu starosto-
vi, který nad touto akcí převzal záštitu, a v letošním roce 
pořádalo Zahradní slavnost město Holešov.

Akce se v letošním roce konala pouze pro členy na-
šich kroužků. Program byl velmi pestrý, nechybělo také 
několik překvapení. 

V úvodu zazněla hymna TYMY a společný taneček, 
pak následovalo 1. překvapení – mezi děti přišli bube-
níci z Rytmu pro život, kteří naši slavnost pořádně roz-
bubnovali. Poté následoval program složený z vystou-
pení našich zájmových kroužků, převážně tanečních.
Děti měly možnost konečně předvést své nové taneční 
choreografie, v programu se vystřídaly baletky, Baby-
dance I + II, anglická školička, Happy dance, Sundance, 

přípravka společenského tance, Hip hop, Zdravé pískání 
a Zrníčko. Všechny kroužky sklidily zasloužený potlesk 
diváků z řad dětí.

Výtvarné a keramické kroužky připravily na Zahradní 
slavnost výstavku svých prací a také zde proběhla výtvar-
ná dílnička. Po tomto programu následovalo další pře-
kvapení a tím byl kouzelník Radek Šimčík – Mág Radekr.

Po kouzelníkovi následovalo závěrečné překvapení 
a tím také závěr Zahradní slavnosti.V letošním roce se 
o to postaral bublinář, který předvedl dětem úžasnou 
show s malými i velkými bublinami. Program se dětem 
velmi líbil, nechyběla v něm také hymna TYMY, děti pak 
předaly květiny všem pedagogům, provozním pracovní-
kům a také externistům a poděkovaly jim tak za jejich 
práci. Společně pak všichni nazpívali a odeslali hudební 
přání panu starostovi Rudolfu Seifertovi k významnému 
životnímu jubileu.

Zahradní slavnost 2020 byla jiná, než jiné roky, 
ale pro děti i pedagogy byla jednou z nejúspěšnějších. 
Děkujeme rodičům za jejich pochopení a vstřícnost. Mr-
zelo nás, že s námi nemohli být. Všichni si to velmi užili 
a slíbili jsme si, že se v září opět rádi setkáme. Děkuji 
všem za pomoc při přípravě akce, děkuji vedení města za 
podporu a spolupráci. Přejeme všem slunečné a klidné 
prázdniny, těšíme se na setkání na táborech a v zájmo-
vých kroužcích v novém školním roce 2020 – 2021.

Mgr. JarmilaVaclachová

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, 

tel.: 774 359 921
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Již podeváté se běžela Zámecká 5, padl dokonce traťový rekord
Celkem 140 běžců se 13. 6. postavilo na start tradič-

ního závodu Zámecká 5, která se v Holešově letos běžela 
již podeváté. Oproti minulým rokům se tentokrát dějiště 
závodu přesunulo zčásti na Stadion Míru. Závodníci ale 
samozřejmě nepřišli o běh zámeckou zahradou. I když 
běžce sužovalo dusno, šlo o krásný závod, při kterém 
dokonce padl traťový rekord, který od prvního ročníku 
nebyl překonán. Letos jej ale pokořil David Pelíšek, který 
pětikilometrovou trasu zdolal za 15 minut a 27 vteřin. 
 V těsném závěsu dorazil do cíle Daniel Kotyza, který byl 
až do poslední chvíle favoritem závodu. Na třetí příčce se 
umístil Pavel Dvořák. Diváci byli svědky několika napína-
vých „finišů“, běžci závodili opravdu naplno. Ne všichni 
ale přijeli závodit o čas. „Na bednu nepomýšlíme, přijeli 
jsme se s přáteli spíše „poštengrovat“ a užít si závod,“ 
uvedl s úsměvem jeden z běžců.

Mezi ženami vévodila Kateřina Švancarová. Jakou 
druhá byla v cíli přivítána Lenka Jančaříková a třetí do-
běhla Zuzana Kročová současně s Martinou Novotnou. 
Mezi oceněnými byl také Oldřich Jasenský, který se jako 
jediný zúčastnil všech devíti ročníků. Medaile a věcné 
ceny předali sportovcům starosta města Holešova Rudolf 
Seifert, místostarosta Milan Roubalík a jako čestný host 
také senátorka Šárka Jelínková. Speciální ocenění získali 
také tři nejlepší ženy a tři nejlepší muži, kteří startovali 
za Holešov.

Hana Helsnerová
Výsledková listina: https://www.atletikauni.cz

Malí fotbalisté hráli 
O pohár města Holešova

Fotbalisté z kategorie starší přípravky (U11 a mlad-
ší) se v sobotu 27. června utkali o pohár města Holešo-
va. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, které odehrály 
zápasy na dvou hřištích na Městském stadionu Míru. 
Děti do svých výkonů daly všechno, k vidění byla spous-
ta talentovaných hráčů, nouze nebyla ani o hlasitou  
„fanouškovskou“ podporu a o pevné trenérské slovo.  
Po odehraných zápasech základních skupin se hrálo play 
off, ze kterého vyšlo vítězně mužstvo z Povážské Bystri-
ce. Na druhé příčce se umístil tým Hanácká Slavia Kro-
měříž, třetí místo patřilo FK Kozlovice a čtvrté místo pak 
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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

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

až 1500,- Kč
až 1500,- Kč

obsadil domácí tým SFK Elko 
Holešov. Všem blahopřejeme.

Na stadionu se pro zpestření 
představily také holešovské ma-
žoretky Baby Lentilky a Lentilky, 
které návštěvníkům předvedly 
to nejlepší ze svých sólových vy-
stoupení a vystoupení dvojic.

Turnaj uspořádalo Město Holešov za sponzorské 
podpory společností PSM plus, Etmonta a Topič.

Hana Helsnerová
Upozornění
Redakční rada si dovoluje upozornit přispěvatele,  
že k jednotlivým tématům bude vyhrazovat vždy prostor 
v dostatečné, avšak omezené míře. Redakční rada rovněž 
upozorňuje, že nebude brát zřetel na nepodepsané ano-
nymní příspěvky. Děkujeme za pochopení.
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Již podeváté se běžela Zámecká 5, padl dokonce traťový rekord
Celkem 140 běžců se 13. 6. postavilo na start tradič-

ního závodu Zámecká 5, která se v Holešově letos běžela 
již podeváté. Oproti minulým rokům se tentokrát dějiště 
závodu přesunulo zčásti na Stadion Míru. Závodníci ale 
samozřejmě nepřišli o běh zámeckou zahradou. I když 
běžce sužovalo dusno, šlo o krásný závod, při kterém 
dokonce padl traťový rekord, který od prvního ročníku 
nebyl překonán. Letos jej ale pokořil David Pelíšek, který 
pětikilometrovou trasu zdolal za 15 minut a 27 vteřin. 
 V těsném závěsu dorazil do cíle Daniel Kotyza, který byl 
až do poslední chvíle favoritem závodu. Na třetí příčce se 
umístil Pavel Dvořák. Diváci byli svědky několika napína-
vých „finišů“, běžci závodili opravdu naplno. Ne všichni 
ale přijeli závodit o čas. „Na bednu nepomýšlíme, přijeli 
jsme se s přáteli spíše „poštengrovat“ a užít si závod,“ 
uvedl s úsměvem jeden z běžců.

Mezi ženami vévodila Kateřina Švancarová. Jakou 
druhá byla v cíli přivítána Lenka Jančaříková a třetí do-
běhla Zuzana Kročová současně s Martinou Novotnou. 
Mezi oceněnými byl také Oldřich Jasenský, který se jako 
jediný zúčastnil všech devíti ročníků. Medaile a věcné 
ceny předali sportovcům starosta města Holešova Rudolf 
Seifert, místostarosta Milan Roubalík a jako čestný host 
také senátorka Šárka Jelínková. Speciální ocenění získali 
také tři nejlepší ženy a tři nejlepší muži, kteří startovali 
za Holešov.

Hana Helsnerová
Výsledková listina: https://www.atletikauni.cz

Malí fotbalisté hráli 
O pohár města Holešova

Fotbalisté z kategorie starší přípravky (U11 a mlad-
ší) se v sobotu 27. června utkali o pohár města Holešo-
va. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, které odehrály 
zápasy na dvou hřištích na Městském stadionu Míru. 
Děti do svých výkonů daly všechno, k vidění byla spous-
ta talentovaných hráčů, nouze nebyla ani o hlasitou  
„fanouškovskou“ podporu a o pevné trenérské slovo.  
Po odehraných zápasech základních skupin se hrálo play 
off, ze kterého vyšlo vítězně mužstvo z Povážské Bystri-
ce. Na druhé příčce se umístil tým Hanácká Slavia Kro-
měříž, třetí místo patřilo FK Kozlovice a čtvrté místo pak 

SPORT
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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

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

až 1500,- Kč
až 1500,- Kč

obsadil domácí tým SFK Elko 
Holešov. Všem blahopřejeme.

Na stadionu se pro zpestření 
představily také holešovské ma-
žoretky Baby Lentilky a Lentilky, 
které návštěvníkům předvedly 
to nejlepší ze svých sólových vy-
stoupení a vystoupení dvojic.

Turnaj uspořádalo Město Holešov za sponzorské 
podpory společností PSM plus, Etmonta a Topič.

Hana Helsnerová
Upozornění
Redakční rada si dovoluje upozornit přispěvatele,  
že k jednotlivým tématům bude vyhrazovat vždy prostor 
v dostatečné, avšak omezené míře. Redakční rada rovněž 
upozorňuje, že nebude brát zřetel na nepodepsané ano-
nymní příspěvky. Děkujeme za pochopení.
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Turnajové vítězství po sedmadvaceti letech
Od 5. do 28. června 2020 se v obecním sportovním 

areálu uskutečnil tradiční tenisový turnaj O pohár sta-
rosty obce Jankovice neregistrovaných hráčů, tentokrát 
již třicátý čtvrtý ročník. Odehráno bylo více než sto utká-
ní v celkem pěti kategoriích.

Dvacet jedna mužů přihlášených do dvouher bylo 
rozděleno do čtyř skupin, z nichž vždy dva nejlepší po-
stupovali do vyřazovacích bojů. Finále ovládl, po setech 
6:2, 6:7 a 6:0, Roman Vašut nad obhájcem loňského 
prvenství Jiřím Daňkem. Vašut tak vyhrál turnaj po dlou-
hých sedmadvaceti letech.

Také ve čtyřech základních skupinách hrálo osm-
náct dvojic, které se přihlásily do čtyřhry. Čtyřhra mužů 
byla velmi kvalitní a vyrovnaná, někteří favorité pro-
to museli skončit už ve čtvrtfinále nebo i ve skupině.  
Po téměř tři a půl hodinové bitvě plné krásných dlouhých 
výměn se vítězi letošní čtyřhry stali Zdeněk Matela a Mi-
lan Rolinc, kteří zdolali Petra Hasalu a Karla Posolduna 
sety 6:4, 5:7, 6:2.

V turnaji žen, do něhož se přihlásily čtyři tenistky, 
se stala vítězkou Dagmar Hudcová, která prošla základ-
ní skupinou hladce bez ztráty jediného setu.  Za ní pak 
skončily Silvie Němcová, Iva Pecinová a Lenka Háblová.

Hlavní turnaj mužů si vyzkoušelo několik mladých 
hráčů okolo 15 let, což je příslibem do budoucích roč-
níků. V konkurenci pěti účastníků pak v kategorii do 16 
let vyhrál domácí Lumír Hendrych. Následovali Daniel 
Minks, David Kuba, Jakub Daněk a Natálie Janečková.

V kategorii čtyřhry místních pánů vyhráli Rostislav 
Kraus a Dalibor Kuba.

Letošní ročník turnaje doprovázelo po celou dobu po-
časí podobné aprílovému. Zajímavostí je, že se kvůli jeho 
nepřízni musel turnaj přerušit na téměř celé čtyři dny. 
Avšak díky skvělé domluvě a ochotě všech účastníků byl 
turnaj ukončen v původně plánovaném termínu. Vzhle-
dem k častému dešti se dařilo po celý turnaj udržovat 
dobrý stav povrchu kurtu, což tenisté nejednou ocenili. 
Fanoušci, kteří si našli cestu do místního sportovního are-
álu, se pak zase mohli těšit z krásných tenisových zážitků.

2 otázky pro vítěze letošního ročníku Romana Vašuta

Jak se Vám hrálo finále proti obhájci loňského ví-
tězství?

„Bylo to těžké finále. Ze začátku to vypadalo, že to 
bude jednoznačné. Pak se ale soupeř vzchopil a začal 
klást velký odpor. Naštěstí, myslím si, že díky mým zku-
šenostem, jsem ho potom přehrál ve třetím setu.“

Jak hodnotíte celý turnaj?
„Celý turnaj byl vynikající, jednoznačně co se týče 

organizace. Trošku mě mrzí to, že jsme v deblu vypad-
li ve čtvrtfinále. Ale samozřejmě je to velká motivace  
do příštího ročníku, abychom i ve čtyřhře něco dokázali.“

Autor článku i rozhovoru: Pavla Tkadlečková

SPORT
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Tenisová sezona - shrnutí 
Pokud se poohlédnu na letošní sezonu, tak můžeme 

být spokojení. Systém letos skrze COVID-19 nebyl tak jako 
vždy tabulkový a hraje každý s každým, ale skrze systém 
pavoukový. Bohužel právě do prvního zápasu nám byl 
nalosován asi nejtěžší možný soupeř. A to Zlín. Zlín přijel 
na Holešovské dvorce, kde byli favoriti. Díky fanouškům  
a skvělým výkonům jsme mohli být Zlínu důstojným sou-
peřem, ale bohužel jsme prohráli 3:6 na zápasy. Tím pá-
dem jsme museli jít do spodního pavouka a hrát o sestup. 

Jeli jsme na horkou půdu do Uherského Hradiště, kteří 
byli taktéž favoriti, protože byli nasazení č. 2. Díky skvě-
lým výkonům jsme i za deště zvládli uspět 5:4 a sezona 
byla zachráněna. Věděli jsme, že už nemůžeme sestoupit.  
Závěrečné klání jsme odehráli na kurtech v LTC Hodonín. 
Do Hodonína jsme jeli jako favoriti my, což se nám poved-
lo potvrdit a odvezli jsme si vítězství 6:3.

Myslím si, že kdybychom měli více štěstí na los, 
mohli jsme hrát o přední příčky. Konečné 5. místo  

Turnaje starších žáků
Letošní tenisová sezona, byla také stejně jako vše 

ostatní, poznamenána celosvětovou epidemií Covid-19. 
Vůbec se nevědělo, kdy letošní turnaje starších žáků  
v rámci družstev začnou, zda vůbec budou, a jakou bu-
dou mít případně podobu. Naše družstvo starších žáků 
TC Holešov ale do poslední chvíle doufalo a na zápasy se 
pečlivě pod vedením trenéra Miroslava Páleníka a Danie-
la Horejše připravovalo. Vše se nakonec naštěstí zklidnilo  
a své odhodlání a nasazení mohli tak předvést první červ-
novou sobotu na domácích kurtech na Střelnici s týmem  
z Drnovic. A bylo vidět, že příprava probíhala opravdu 
zodpovědně. Tým Drnovic porazili 7:2 a mohli se tak ra-
dovat z postupu do dalšího kola a boje o nejvyšší příčky.

V dalším kole na nás čekal soupeř z TC Bajda z Kro-
měříže. Nadšení a chuť kluků a holek do hry nezastavil ani 
nepřestávající déšť a prvních pět zápasů statečně odehráli 
zcela promočení. Odpoledne se ale kurty začaly měnit  
v blátivé koupaliště, tak se musely další zápasy odložit na 
neděli. V sobotu jsme odjížděli z Kroměříže za stavu 3:3 na 
zápasy a o vítězi musely rozhodnout nedělní čtyřhry. Přes-
tože celou noc a ráno propršelo, po obědě byly kurty na 
Bajdě perfektně připraveny k rozhodujícím bitvám. A tady 
naši žáci opět nezaváhali a nedali Kroměříži už ani bod. Po 
dvoudenním propršeném boji tak odjížděli s výsledkem 
6:3 a čekal je poslední boj o vítězství v letošní skupině.

Poslední červnovou sobotu se k finálovému zápasu 
sešli na kurtech na Střelnici v Holešově odhodlaní hráči 
z Holešova s neméně odhodlanými hráči z Bystřice pod 
Hostýnem. Oba celky bojovaly z plných sil a do hry daly 
vše. K vidění byly kvalitní zápasy plné krásných teniso-
vých výměn, za které by se nemuseli stydět ani profesi-
onální hráči. Ačkoli šlo o finále a vítěz mohl být jen jeden, 
tak se celé utkání neslo v příjemné a přátelské atmosféře.

Holešovští tenisté porazili Bystřici 7:2 a mohli tak 
slavit své první vítězství ve skupině a tím i postup do vyšší 
a kvalitnější soutěže. 

I když je tenis ryze individuální sport, v soutěži druž-
stev musí být dobrá i týmová spolupráce, a tu naši tenisté 
předvedli na výbornou. 

Za naše družstvo nastoupili: Daněk Štěpán, Katrňák 
Štěpán, Daněk Jakub, Odložilík Jakub, Tomčala Tadeáš, 
Miková Vendula, Tichá Šárka

Všem dětem moc gratulujeme, děkujeme jim za skvě-
lou reprezentaci našeho klubu a přejeme hodně štěstí do 
další sezóny. Velký dík za podporu dětí patří všem rodinným 
příslušníkům, fanouškům a vedení našeho tenisového klubu. 

Petr Daněk

ale bereme. Sezona družstev byla letos bohužel krátká, 
ale o to více vypjatá. 

Chtěl bych poděkovat celému družstvu za odvede-
nou práci a kvalitní výkony.

Asociace školních sportovních klubů bude bavit děti sportem 
i o prázdninách

Asociace školních sportovních klubů České repub-
liky spustila v červnu 2020 zcela nový prázdninový 
program, zaměřený na podporu naučně-populárního 
vzdělávání žáků v období letních prázdnin. Projekt  
s názvem Vzdělávací dny AŠSK vzniká ve spolupráci s Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem 
zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uza-
vřením škol z důvodu pandemie koronaviru COVID-19. 

V průběhu letošního srpna bude 200 škol a škol-
ských zařízení v celé České republice realizovat vzdělá-
vací akce, které nabídnou dětem a rodičům smysluplnou 
a zábavnou alternativu trávení volného času o prázd-
ninách. Projekt má podpořit úspěšný nástup žáků do 
nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 
2020. Ke spolupráci v projektu byly vyzvány školy, zapo-
jené do programu Sportuj ve škole, dále školy, zapojené 

do projektu Centra sportu a také spolupracující střediska 
volného času. V Holešově bude účastníkem tohoto pro-
gramu SVČ TYMY.

Prezidentka AŠSK, Mgr. Svatava Ságnerová, vidí  
v novém programu nový vzdělávací potenciál i pro další 
roky: „Vnímáme aktuální potřebu využití volného času  
o prázdninách k různým, třeba i netradičním formám 
vzdělávání žáků a velmi nás těší, že máme možnost ak-
tivně tuto snahu podpořit. Pokud bude první ročník Vzdě-
lávacích dnů AŠSK vyhodnocen jako úspěšný, bude mým 
cílem prosadit pokračování tohoto projektu i v následují-
cích letech pro další zájemce ze školního prostředí.“

Pilíři projektu jsou vzdělání i pohyb
Program vzdělávacích dní AŠSK bude rozdělen  

do dvou částí: bude jej tvořit vzdělávací část a část, věno-

vaná volnočasovým aktivitám. Na rozdíl od klasické vý-
uky se děti mohou těšit na naučně-populární či badatel-
ský způsob vzdělávání v různém prostředí dle možností 
školy a daných pravidel. V rámci programu mohou žáci 
navštívit například vzdělávací zařízení s odborným vý-
kladem (technická muzea, botanické zahrady či arbore-
ta, zoologické zahrady, technoparky apod.) nebo externí 
sportoviště a sportovní centra. Asociace školních spor-
tovních klubů ČR klade jako organizátor projektu velký 
důraz na pohybovou složku, která bude povinně obsa-
žena v programu, věnovaném volnočasovým aktivitám.

I z těchto důvodů se program Vzdělávací dnyAŠSK 
snaží zábavnou formou v době prázdnin o určitou kom-
penzaci výuky a vzdělávání, o které byli žáci i pedagogo-
vé v době pandemie ochuzeni. 

SPORT

Rádi bychom pozvali fanoušky tenisu, aby přišli po-
vzbudit hráče na turnaj staršího žactva, který se usku-
teční 1. - 2. 8. 2020 a mladšího žactva 8. - 9. 8. 2020
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

UČÍME DĚTI  
MILOVAT SPORT

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

Mini žáci (SMÍŠENÁ)

2010 - 2013 2008 - 2009 2006 - 2007

MLADŠÍ ŽAČKY / ŽÁCI starší ŽAČKY / žáci

www.hazenaholesov.cz
PETR GAHURA    +420 724 405 626
MARTIN GAHURA    +420 608 371 506

obecné info

  zavolejte nebo napište a dle věku dítěte vám sdělíme v jakém družstvu  
  a kdy přijít na ukázkový trénink  

  trénujeme na venkovních hřištích a v tělocvičnách 1.ZŠ a 3.ZŠ

hazenaholesov
info@hazenaholesov.cz

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

PŘ

IDEJ SE K NÁM

ročník narození ročník narození ročník narození

INZERCE 



Pojď hrát florbal!
Od září nabíráme do našich řad nové hráče.

Elévci
+ Přípravka 2010–2013

R O Č N Í K Y

Mladší žáci 2008–2009
R O Č N Í K Y

Starší žáci 2006–2007
R O Č N Í K Y

Dorostenci 2004–2005
R O Č N Í K Y

Těšíme se na vás!

WWW.FLORBALHOLESOV.CZ

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

608 956 571
Petr Šíma

731 495 529
Jan Vysloužil

florbalholesov florbalholesov

Hodové slavnosti v Tučapech završil tradiční uliční turnaj
Již potřicáté se v Tučapech konaly tradiční hodové 

slavnosti, které se v obci slaví mezi svátkem sv. Jana  
a svátkem Petra a Pavla. Tentokrát dvoudenní hodování 
probíhalo ve dnech 27. a 28. 6., počasí přálo a program 
byl pestrý. Od sobotního rána jezdil obcí vláček Pacifik, 
hasiči vyzvedávali zájemce plošinou nad střechy domů, 
na návsi se všichni připravovali na slavnostní průvod. 
Následně byla děkanem Jerzy Walczakem za velkého zá-
jmu veřejnosti sloužena mše svatá. „Jsme moc rádi, že se 
zúčastnili nejen naši občané, ale že do Tučap našli cestu 

také ti, kteří odsud pocházejí a nyní žijí jinde,“ pochvalo-
val si předseda osadního výboru Zdeněk Chytil. Letošní 
jubilejní hody byly zaměřeny také na historii obce, a tak 
si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu historických 
fotografií z dřívějších ročníků hodových oslav. Výsta-
va byla k vidění v kulturním domě, kde se konala také 
večerní zábava. Tentokrát pořadatelé vsadili na cimbá-
lovou muziku, která navodila krásnou atmosféru. „Bylo 
úžasné, jak se lidé družili, tančili a zpívali,“ pokračuje 
Zdeněk Chytil. V neděli hodové slavnosti završil fotbalo-

vý uliční turnaj, který k hodům již neodmyslitelně patří. 
Bohužel se podařilo poskládat pouze 3 mužstva, i přesto 
se ale všichni dobře pobavili a chlapi si trošku zaspor-
tovali. Vítězem „Uličňáku“ se stala část obce Trní. Děti 
si mohly zkusit střelit ze vzduchovky nebo se projet na 
koních. Posledním bodem programu pak bylo losování 
tomboly. „Hody vyšly skvěle, jsme za to moc rádi a moc 
všem děkujeme,“ uzavírá Zdeněk Chytil.

Hana Helsnerová

foto: Ivana Kozáková, Hana Helsnerová

Holešov OC Irisovka (u Penny)

OČNÍ OPTIKA STYLE

Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete 
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit 
bez objednání v těchto dnech:
úterý 13.00 - 16.00
středa  13.00 - 16.00
čtvrtek    9.00 - 11.00

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému 
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz 
nebo na tel. 774 734 400.

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

K multifokálním brýlovým čočkám 
obruba do 2000 Kč ZDARMA


