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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Odhalení Památníku smíření
Volby 2020 - jak se volilo v Holešově

Památník smíření symbolizuje mnohem víc, než by se mohlo zdát
V Holešově byla v neděli 11. 10. zakončena rozsáhlá
revitalizace náměstí sv. Anny slavnostním odhalením
Památníku smíření. Krásné originální umělecké dílo pro
město Holešov zhotovil akademický sochař Ondřej Oliva.
Strom symbolizující smíření tří náboženství byl instalován na patřičné místo, ke kostelu sv. Anny, kde se právě
tato náboženství setkávala.
Dle slov starosty města Rudolfa Seiferta je ale možné tuto symboliku uplatňovat v každé době, je třeba
o této myšlence uvažovat a uvědomovat si, co vše k samotnému smíření vede. „Památník by se mohl jmenovat
také Památník demokracie, tolerance nebo pochopení.
Bez toho všeho bychom totiž ke smíření nikdy nedospěli,“ doplnil starosta města. Po proslovu se všichni povolaní ujali slavnostního odhalení památníku a následně
zazněla státní hymna. Spolu se starostou města a autorem sochy odhaloval památník také pater Pavel Ambros,
který dopoledne sloužil mši svatou k ukončení roku
sv. Jana Sarkandra, holešovský děkan Jerzy Walczak
a Milan Svoboda, správce sboru Jednoty bratrské Holešov. Ke slovu se dostal také Ondřej Oliva, který vysvětlil,
jak se zadaným úkolem pracoval a jakým způsobem
se rozhodl toto zadání splnit. Zmínil například jablko,
jež důvtipně doplňuje celkový umělecký dojem. Má být

upomínkou toho, že ačkoliv můžeme kráčet s hlavou
v oblacích, měli bychom se myšlenkami vždy vrátit zpátky na zem. Milan Svoboda pak krátce promluvil k historii
spolužití v Holešově i k současné situaci. Následovalo
požehnání a několik slov od děkana Jerzyho Walczaka.
Každý si může vyložit symboliku tohoto Památníku
po svém, důležitá je ušlechtilá myšlenka a vědomí toho,

že smířit se člověk musí nejdříve sám se sebou, být tolerantní a respektovat své okolí.
Program byl posléze zakončen divadelním představením o sv. Janu Sarkandrovi, které nastudovalo farní
divadelní uskupení.		
Hana Helsnerová

Při slavnostní mši svaté byl vystaven relikviář sv. Jana Sarkandra.
Členové farního divadla odehráli divadelní hru inspirovanou právě osudem tohoto světce.
Symbolickým způsobem tak byl ukončen rok sv. Jana Sarkandra v Holešově.
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COVID a podzim a nutnost solidarity
a pochopení
Vážení čtenáři Holešovska,
v polovině října k nám přichází skutečné podzimní období a s ním i druhá covidová vlna. Nemá cenu
polemizovat o tom, co se dovídáme ze sociálních sítí,
a už vůbec ne rozebírat různé katastrofické nebo naopak konspirační scénáře. Je třeba se postavit k realitě
s chladnou hlavou a současný stav zdravotnictví a sociálního zabezpečení je jednoznačný a začíná být velmi
vážný. Nemocnice i v našem kraji a sociální pobytová
zařízení čelí nedostatku lůžek, ale i se sociálními terénními službami nedostatkem pracovníků, protože i na
ně doléhají zdravotní problémy nebo se musejí starat
o své blízké.
A v této situaci a době je nutné používat zdravý rozum, dodržovat potřebná nařízení a doporučení a být
k sobě ohleduplní, s respektem a pokorou přistupovat
k realitě a mít pro sebe navzájem pochopení a uznání. A je to jako i při jiných krizích, vždy nesou největší
a reálnou tíhu problémů ty „nejnižší články“ společnosti - samosprávy, živnostníci, podnikatelé a jejich
zaměstnanci, sociální a zdravotní zařízení a především obecně samotní občané. Ale právě tyto „články“
vytvářejí společnost a stát a udržují svými aktivitami
a postoji jeho životaschopnost i budoucnost.
Vzpomeňme si i na to, že: „Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné
počasí.” - Niccolo Machiavelli, a že: „Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.” – Voltaire.
SOUČASNÁ SITUACE S COVIDEM
Město Holešov a městský úřad se musejí přizpůsobit vládním nařízením a respektovat všechna hygienická opatření. Jedná se skutečně o velmi složitou
situaci, ve které se odráží nejen rozhodnutí vlády, ale
také zdravotní situace a podmínky pracovníků města
a jeho organizací.
Z tohoto důvodu je „úřední doba“ omezena jen
na pondělí a středu 8 - 10 a 14 - 17 hod. V dalších
dnech jen po telefonické konzultaci s odpovědným
pracovníkem. Také další činnosti úřadu jsou redukovány a úkolem tohoto opatření je omezit počty
kontaktů pracovníků s veřejností, aby byla zachována co největší akceschopnost úřadu a nedošlo k jeho
uzavření.
Podobná velmi přísná nařízení platí v Centru pro
seniory a chtěl bych požádat občany, aby omezili
i vstupy a návštěvy v domech s pečovatelskou službou a celkově je omezovali při setkání s přáteli
a v rodinách a to především ve vztahu k rizikovým
skupinám společnosti. Také Charita Holešov přijímá

nutná provozní opatření ve vztahu k pečovatelské
i zdravotní službě.
V souvislosti s tímto vydává město žádost i doporučení ve vztahu ke školským zařízením (mateřským
školám) i ve vztahu k nemocnicím a zařízením sociálních služeb – na jiném místě. Snahou je zachovat
provoz školek a v případě potřeby - pokud se otevřou
- i základních škol (alespoň prvních stupňů).
Zlínským krajem byla pověřena 3. Základní škola
tím, že má zajišťovat výuku a „hlídání“ dětí pracovníků v exponovaných oblastech (policie, zdravotníci,
soc. služby apod.). Vedení školy a její pracovníci se tohoto úkolu zodpovědně ujali, a pokud by bylo třeba,
bude město a škola žádat i o navýšení kapacity pro
toto opatření (nyní 30 míst).
Je třeba si uvědomit, že nákaza covid v naší
společnosti je a určitě ještě delší čas bude a to promořování, o kterém svého času současný ministr
zdravotnictví hovořil a doporučoval, probíhá. Bohužel nyní zcela nekontrolovaně a hekticky a stát si nyní
neví moc rady.
Nemá cenu se bavit o tom, proč některá opatření
nebyla zavedena dříve, ale míchání politiky do praktických oblastí je vždy špatné a zdržovaní opatření
i kvůli nedávným volbám bylo chybou. Ale i my všichni jsme žádali uvolnění, protože přes léto se zdála
druhá hrozba covidu v nedohlednu a ještě před pár
týdny jsme mnoho věcí zlehčovali.
Ale nyní je třeba se k situaci postavit odpovědně
a s pokorou a zvládnout ji. „Povaha nadutých a špatných lidí je taková, že v dobách dobrých jsou zpupné,
ve zlých pak ponížené a pokorné.” - Niccolo Machiavelli.
A mysleme ta to, že nám nezbývá než projít tímto období se ctí a odvahou a bez zbytečné malosti – „Když
procházíš peklem, nezastavuj se.” - Winston Churchill.
Vážení a milí spoluobčané,
život a chod města a jeho organizací i spolků dál
pokračuje a je třeba všem poděkovat, že nerezignují
nebo nepropadají panice a snaží se uchovat všechny
důležité oblasti života občanské společnosti a budou
i ochotni pomoci v případě nouze. Určitě i současnou
krizi společně a se ctí zvládneme. A nezapomínejme,
mějme úctu a poděkujme všem, kteří nám nebo našim blízkým pomáhají.
Přeji vám mnoho zdraví, síly, odvahy a sounáležitosti a také krásné podzimní dny a snad i dost
sluníčka...
Rudolf Seifert

Provoz holešovských
mateřských škol
Vážení spoluobčané,
v rámci řešení současné nelehké situace probíhá
i komunikace a koordinace provozu mateřských škol.
Vedení města a ředitelky holešovských mateřských
škol považují základní prioritu v této oblasti a době
zachování provozu mateřských škol v Holešově.
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID-19 vyzývá vedení města Holešova rodiče, kteří si mohou děti z mateřských škol nechat
doma, aby tak učinili. Jde především o to, aby
se co nejvíce eliminovalo možné šíření nemoci
a mateřské školy mohly zachovat svůj provoz, a aby
děti zaměstnaných rodičů v exponovaných oblastech (zdravotnictví, sociální služby, policie, hasiči
apod.) mohly stále docházet do mateřských škol.
Snížením počtu dětí v mateřských školách
se sníží riziko nákazy a pomůže se tomu,
že i v případě výskytu či potvrzení nemoci ve školce budou moci být učiněna taková opatření, která
neohrozí tolik provoz dotyčné školky. Smyslem je,
vytvoření dvou na sobě nezávislých skupin či tříd.
Zatím by toto opatření či prosba měly mít platnost
do 2. listopadu 2020.
Děkujeme za pochopení a spolupráci především rodičům, z nichž některý je na mateřské dovolené, nebo jsou nyní nuceni využívat „ošetřovné“.

Provoz nemocnic
a sociálních služeb
Pro naše vážně nemocné spoluobčany je velmi důležité, aby byl zachován i provoz zdravotnických zařízení i ústavů sociálních služeb. Z tohoto
důvodu město Holešov vyzývá spoluobčany, kteří
mají své blízké v některých z těchto exponovaných
zařízeních, aby zvážili jejich přechodný návrat
domů. Ale samozřejmě, pokud to jejich zdravotní
a tělesný stav dovoluje. Jde o to, aby se tito lidé na
přechodnou dobu mohli vrátit do domácího prostředí, a aby tak rodiny - pokud je to samozřejmě
možné - pomohly zdravotnímu systému.
V případě nemocnic v našem kraji tato výzva
vychází z prosby či doporučení Zlínského kraje
a ředitelů nemocnic. V případě ústavů sociálních
služeb z doporučení jejich zřizovatelů.
Jedná se skutečně jen o osoby, které jsou
negativní na covid a ty, jejichž stav to umožnuje. Jde tedy o to uvolnit lůžka pro spoluobčany
ve špatném stavu a také personálu, kterého stále
z jakýchkoli důvodů ubývá.
Zdravotní a další zařízení také žádají o zapojení dobrovolníků do svých služeb, ale jedná
se především o kvalifikované osoby.
Děkuji za pochopení a s úctou
Rudolf Seifert
starosta města
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Výpis z usnesení z 5. zasedání ZM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• provedení rekonstrukce budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, dle přepracované projektové
dokumentace s cílem odstranit havarijní stav budovy
a jeho zařízení do výše přijatého úvěru u ČSOB
• poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR
a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu
• pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů
dle předloženého návrhu
• poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této výpomoci

pro příspěvkovou organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625 ve výši 4.723.960,50 Kč
na předfinancování projektu Ministerstva pro místní
rozvoj, IROP "Rekonstrukce odborných učeben 2. Základní školy Holešov"
• rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč
Kroměřížské nemocnici, a. s., na částečné pokrytí
zvýšených nákladů spojených s pandemií Covid-19 nákup plazmové čističky vzduchu DEFEND 1050
• členství města Holešova v MAS Partnerství Moštěnka,
o. p. s., s povinností platit příspěvek 39 tis. Kč/rok

Technické služby rozšiřují své služby
Naše město v rámci projektu čisté město na konci
loňského roku začalo nahrazovat nevzhledná hnízda na
ukládání tříděného odpadu podzemními kontejnery,
které kromě lepšího vzhledu ve městě přináší zejména
výhodu několikanásobného objemu oproti klasickým
kontejnerům, a tedy umožňuje snížit frekvenci vyvážení
odpadu a tím zvýšit produktivitu práce. K vyvážení je
však potřeba technika, kterou naše technické služby neměly, a proto tuto službu objednávaly v Kroměříži nebo
v Bystřici. Protože se nový systém osvědčil a počítáme
s jeho dalším rozvojem, valná hromada společnosti odsouhlasila nákup nové techniky. Jednatel společnosti
Libor Liška k tomu dodává: „V průběhu měsíce září byl
dodán kontejner f. FORNAL s hydraulickou rukou, který
bude použit na vyvážení podzemních kontejnerů na
stávajícím podvozku MAN. Celková cena byla řádně vysoutěžena ve výběrovém řízení v šestém měsíci letošního roku za cenu 1 370 000,- Kč bez DPH. Nosnost jeřábu
činí 1 400 kg při horizontálním dosahu 8 metrů, což plně
vyhovuje potřebám při svozu podzemních kontejnerů ve
městě. Kontejner je dvoukomorový, kdy každá komora má 12,5 m³ užitné plochy, což znamená, že vozidlo
obslouží čtyři podzemní kontejnery najednou. (Objem
podzemních kontejnerů 3m³-sklo, 5-6 m³ papír, plast,

komunální odpad) Tím dojde k rychlejší obsluze svážených míst, při manipulaci s odpady a možnosti svážení
dvou komodit v jednom svozu. „Toto je další konkrétní
příklad rozvoje a zvyšování produktivity práce v naší
společnosti a modernizace její techniky.“
Ing. Pavel Karhan, místostarosta

Veškeré otištěné pozvánky na společenské
akce byly do zpravodaje zařazeny v době trvání nouzového stavu, který platí od 5. října
2020 po dobu 30 dní. Jak ale víme, nová opatření se mnohdy přijímají ze dne na den.
Nelze předvídat, jak se situace bude nadále vyvíjet, proto prosíme, abyste si konání jednotlivých akcí vždy ověřili v aktuálním čase. Děkujeme a přejeme dostatek zdraví a optimismu
do této nepříjemné doby plné nejistoty.
Hana Helsnerová

Upozornění
Změna úředních hodin
MěÚ Holešov
Vážení občané,
na základě rozhodnutí Vlády České republiky
ze dne 8. 10. 2020 došlo z důvodu rizika nákazy
koronavirem ke změně úředních hodin Městského
úřadu Holešov, a to s platností do 25.10. 2020.
Své záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@holesov.cz, datovou schránkou x8qbfvu,
e-mailem přímo na pracovníky nebo telefonicky
na čísle 573 521 111.
Dle tohoto usnesení byly úřední dny nařizeny takto:
pondělí 08.00 – 10.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
středa 08.00 – 10.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
Mimo tyto hodiny a dny je budova úřadu uzavřena.
Ing. František Fuit
Tajemník městského úřadu

Volby 2020 - výsledky hlasování v Holešově i celém kraji
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 proběhly volby do krajských zastupitelstev. V Holešově volební účast nepřesáhla 40 %, k urnám dorazilo 38,44 % voličů. V Holešově se vítězem stala
strana ANO 2011, druhé místo obsadila strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a na třetím místě se umístila Česká pirátská strana.
VÝSLEDKY VOLEB ZLÍNSKÝ KRAJ

VÝSLEDKY VOLEB - HOLEŠOV
ANO

21,02 % KSČM

6,87 %

ANO

19,08 % Trikol+Souk+NEZ

5,99 %

STAN

16,32 % Trikol+Souk+NEZ

5,77 %

KDU-ČSL

18,62 % KSČM

4,04 %

Piráti

11,73 % DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.

0,55 %

Piráti

13,26 % Moravané

0,67 %

KDU-ČSL

11,26 % Moravané

0,44 %

STAN

12,69 % DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.

0,59 %

ČSSD

11,02 % Rozumní

0,19 %

ODS

10,04 % Rozumní

0,27 %

ODS

7,69 % SPR-RSČMS

0,03 %

ČSSD

8,45 % PB

0,12 %

SPD

7,09 % PB

0,03 %

SPD

6,04 % SPR-RSČMS

0,06 %
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Další střípek do řešení dopravy v našem městě
Jedním z dalších kroků vedoucích ke zlepšení situace v dopravě je oprava začátku ulice Plačkov spolu s vybudováním nových parkovacích míst. Celá investice stála
město na 3 miliony 540 tisíc korun. Akci realizuje osvědčená „holešovská“ firma PSM plus sro. Na ulici vzniklo 21
parkovacích míst a vedle sokolovny pak dalších 15. Hlavním důvodem investice je krom zvýšení kapacity parkovišť zejména zvýšení bezpečnosti dětí - ať již cvičenců
dovážených ve večerních hodinách do sokolovny, tak
ráno ve Smetanových sadech, kdy si od projektu v rámci
kterého byl vybudován přístupový chodník pro děti do
II. základní školy slibujeme, že si část rodičů zavážející
děti do školy zvolí jako místo k vysazení svých ratolestí
právě nově vybudovaný prostor na Plačkově.
Přes skutečnost, že se v tomto prostoru vyskytují snad všechny sítě, se podařilo akci zvládnout bez
vážnějších problémů a komplikací a to zejména díky

skvělé práci městského odboru investic a vstřícností
všech zúčastněných, tedy jak prováděcí firmy, tak všech
sousedů a správců sítí. Za důležité považuji i skutečnost,
že TJ Sokol darovala městu pozemek, aby toto dílo moh-

K průjezdu strategickou zónou jsme opět blíž
Rada zlínského kraje na svém jednání 21. 9. 2020,
schválila v rámci studie rozvoje průmyslové zóny veřejnou propojovací komunikaci, která umožní průjezd
průmyslovou zónou. Je to poprvé, kdy zlínský kraj tuto
možnost připustil. Nyní musí studii schválit Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Následně by měla Rada zlínského
kraje schválit zadání projektové dokumentace a zastu-

pitelstvo kraje schválit investiční záměr. Odhad nákladů
na 1. etapu rozvoje zóny, ve které je stavba komunikace
obsažena je 120 mil. Realizací stavby by poklesl počet
projíždějících vozidel náměstím z 15 tisíc na 10 tisíc
za den, tedy o celou třetinu. Ke zdárnému dosažení
tohoto cíle bude třeba vybudovat i kruhový objezd
ve Všetulích, který již také připravujeme. Pavel Karhan

Změna provozovatele služby Senior taxi Holešov
Od října letošního roku došlo ke změně poskytovatele služby Senior taxi v Holešově. Z tohoto důvodu
došlo také ke změně tel. čísla pro přijímání objednávek.
Objednání služby Senior taxi probíhá po předchozí domluvě s provozovatelem taxi služby (Okay Taxi Zezulková
Iveta), a to vždy alespoň 1 den předem, do 18 hod. na
tel. čísle 774 444 755. Potvrzení (průkazky) k Senior taxi
a také lístky na jízdy i nadále vydávají pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ Holešov,
Tovární 1407 ve dnech pondělí a středa od 7:00 – 11:00
hod. a 12:00 – 17:00 hod. Pro snadnější vyřízení průkazky a lístků k Senior taxi doporučujeme objednání

předem u sociálních pracovníků na číslech 573 521 756
nebo 573 521 893
Služba Senior taxi slouží občanům starším 65 let
a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Ceny, které budou
orientačně platné pro seniory (uvedeny za jednu jízdu
- zjištěno průzkumem trhu, v případě zpáteční jízdy nutno zdvojnásobit), jsou tyto: po Holešově 50 Kč, do Všetul
50 – 70 Kč (individuálně dle konkr. místa), do Dobrotic
a do Žop 70 Kč, do Tučap 80 Kč, do Količína 90 Kč. Z těchto uvedených částek zaplatí držitel průkazu Senior taxi
pouze polovinu, zbývající část hradí město Holešov.
pracovníci odboru SVZ, MěÚ Holešov

lo vzniknout a sloužit všem našim občanům. Vše bylo již
provedeno s respektováním našich nově vzniklých dokumentů, a to generelu zeleně i dopravy.
Ing. Pavel Karhan

Technické Služby Holešov, s.r.o. jako provozovatel Zámeckého koupaliště zveřejňuje záměr pronájmu bufetu na koupališti. Jedná se o pronájem
na letní sezony 2021-2022.
Podmínky a kritéria najdou případní zájemci
na webových stránkách Technických služeb Holešov – www.tsholešov.cz.

Upozornění
Dopravní omezení - ulice Grohova
V ulici Grohova bude v termínu od 5. 10. do 15. 12.
2020 postupně probíhat stavba nových kanalizačních přípojek.
Tato výstavba si vyžádá dopravní omezení v podobě pohyblivé uzavírky. Chodník v průběhu stavby
uzavřen nebude. Děkujeme předem za pochopení
a ohleduplnost.
Hana Helsnerová

Oznámení o projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov
v uplynulém období 2016-2020
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Útvar územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) informuje o projednání Zprávy o uplatňování
Územního plánu Holešov v uplynulém období 2016-2020
(dále jen „návrh Zprávy“)
Návrh Zprávy obsahuje zejména vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán vč. Pokynů

pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu
zadání změny.
Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky (tj. od. 09.10.2020):
• u pořizovatele - Městského úřadu Holešov, Odboru
územního plánování a stavebního řádu, Útvaru územního plánování, dveře č. 315, Masarykova 628, Holešov
• v elektronické podobě na internetových stránkách
města Holešova www.holesov.cz na adrese: https://
www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana

Do 09. 11. 2020 (včetně) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov,
Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 Holešov.
Pro informaci uvádíme, že Územní plán Holešov je zveřejněn v úplné podobě na internetových stránkách města Holešova na adrese: https://www.holesov.cz/uzemni-plan-holesov.
Ing. Radomíra Pospíšilová
Útvar územního plánování
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ZPRÁVY

Komorní galakoncert v Holešově
Podzimní cyklus koncertů festivalu Musica Holešov
pokračuje. Druhým v pořadí byl unikátní koncert, kdy byli
posluchači svědky nevšedního setkání dvou špičkových
smyčcových kvartet - Bennewitzova a Zemlinského. Osm
skvělých hudebníků si takto, ačkoliv jsou na světových
podiích častými hosty, společně zahráli vůbec poprvé.
Při nádherných tónech se posluchačům pod rouškou tajil
dech, smyčce totiž úžasným hudebníkům přímo tančily

pod rukama. Představena byla skladba J. Suka Meditace
na staročeský chorál Svatý Václave nebo Dvořákův Smyčcový sextet A-dur. Vrcholem koncertu pak bylo provedení
Oktetu Es-dur Felixe Mendelssohna, skladby, která patří
k nejoriginálnějším a nejkrásnějším dílům evropské hudby. Pro krásný zážitek si do velkého sálu holešovského
zámku dorazila více než stovka návštěvníků.
Hana Helsnerová

MUSICA Holešov
Vládní opatření proti šíření koronaviru zakázala kulturní akce na 2 týdny. Lze však očekávat,
že restrikce budou z důvodu pokračující neuspokojivé situace prodlouženy. Avšak i po jejich skončení
by bylo velmi nezodpovědné hazardovat se zdravím
našich návštěvníků i umělců, a proto jsme se rozhodli přerušit naši podzimní koncertní sezónu.
Opatření zatím dopadla na koncert ke Státnímu
svátku 28. října, kdy měla vystoupit sopranistka Kateřina Kněžíková za doprovodu filharmonie B. Martinů a také na již jednou odložené baletní představení
Pražského komorního baletu 5. listopadu.
Chtěli bychom však naše posluchače ujistit,
že tyto koncerty, případně i ty následující, nejsou
zrušeny. Jednotlivé koncerty jsou pouze odloženy
a uskuteční se po skončení nutných opatření proti
šíření pandemie. Nové termíny koncertů budeme
oznamovat jak na webových stránkách, tak prostřednictvím sociálních sítí a na tradičních místech
výlepů plakátů.
Permanentky a vstupenky zůstávají v platnosti
bez ohledu, zda se akce uskuteční ještě letos nebo
až příští rok.
Děkujeme za pochopení.

Soňa Červená ohromila holešovské publikum
Soňa Červená je velmi impozantní osobností, která
si získala také holešovské publikum. Ve svých pětadevadesáti letech vysekla na podiu úctyhodné představení
plné dramatických, humorných a působivých momentů.
Tato úžasná dáma s obrovským renomé za bravurního
klavírního doprovodu klavíristy Karla Košárka vykouzlila
v Holešově opravdu příjemný hudební večer.
Herečka a operní pěvkyně srší elánem, energií
i životním optimismem. Nepotrpí si na nostalgii, žije
okamžikem a dopřává si to, co má ráda. Dobré (avšak
bezmasé) jídlo, kvalitní pití a dostatek kultury. Každý
den prý vyráží za kulturou, na koncerty, do divadel nebo
do kin. Že by právě toto byl ten recept?
Je zřejmé, že ani Holešov se kultury nehodlá vzdát
a i přes nepříznivé podmínky a s rouškami na ústech byl
velký sál holešovského zámku zaplněn do posledního
možného místa.
Hana Helsnerová
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Památník smíření tečkou za opravou náměstí sv. Anny
Odhalení Památníku smíření ukončilo náročnou
rekonstrukci náměstí sv. Anny. Tato velmi významná
a atraktivní část města a důležitá komunikační spojnice
mezi centrem a zámkem a důležité místo pro společenský a obchodní život města tímto získala důstojnou
i atraktivní podobu.
Pokud se vrátíme do historie, tak masné krámy
vznikly době Rottalovské jako místo pro bourání a prodej
masa, spravovaná byla především židovskými obchodníky. Jedná se tedy o pozdně barokní stavby. Náměstí má
ale dávnější historii a vždy bylo nedílnou součástí středu
města.
Vrátíme-li se do„poststředověké doby“, tak za Šternberků, kteří vlastnili Holešov takřka dvě stě let, se stalo
město důležitém centrem východní Moravy. Ale také se s
jejich přihlášením se k protestantské církvi počátkem 16.
století stalo z Holešova jedno z významných center Jednoty bratrské na Moravě. Její hlavní působiště pak bylo
na dnešním náměstí sv. Anny, kde měli kostel a také tzv.
„bratrský dům“.
O asi půl století dřív - tedy v polovině 15. století po vypuzení Židů z královských měst začala v Holešově
vznikat velmi významná židovská náboženská i národnostní komunita, která se postupně stala také jedním
z významných center židovství na Moravě.
A tyto tři směry - když k tomu připočteme konzervativnější součást křesťanských náboženství, tj. katolictví - se významnou měrou vryly do rozvoje a vývoje
města. Počátkem 17. století získali holešovské panství
Lobkovicové – významní představitelé české katolické šlechty. Zpočátku respektovali obojí náboženství,
ale mocenské boje je dovedly k povolání jezuitů i násled-

nému pozvání faráře Jana Sarkandera, aby tím podpořili
rekatolizaci.
Následoval zmatek, který doprovázel počátek třicetileté války a nebývale těžké třicetileté období. To přineslo
i pro náš kraj vyhánění obyvatel, násilí, věznění i mučení
(na obou stranách) a třeba potom i vpád polských kozáků,
následné plenění panství valašskými příznivci protestantismu, poté opět příchod císařských a potom pustošení kraje
Švédy a jako vrchol ničivé morové epidemie. A kdybychom
vzpomínali pohnutou historii tohoto náměstí, tak nesmíme opomenout, že se v těchto místech nacházela kasárna
a koncem roku 1805 zde zemřelo v lazaretech kolem tisíce
zraněných vojáků z bitvy u Slavkova. Mimo jiné mnozí byli
narychlo naverbováni na Moravě.
Nejen tyto události rozděluji křesťanskou společnost do dnešních dnů. A když to zkomplikujeme, tak
veškeré křesťanské společnosti vycházejí ze Starého
zákona, který je podkladem i pro židovské vyznání
a v Holešově proběhly čtyři protižidovské bouře, poslední v prosinci 1918.
Ale nejen z uvedeného vznikla myšlenka na vybudování památníku smíření. Aby už obyvatelé města
různého vyznání nebo náboženské příslušnosti i odlišného světonázoru respektovali osobnost druhého, jeho
svobodu a právo na život v našem snad už civilizovaném
prostoru a době. Tato myšlenka byla prvotním podnětem, ale postupně jsme začali uvažovat i o dalších
obdobích. Jde např. o druhou polovinu 20. století nebo
roky po r. 1989 a pak i současnou dobu s covidem. Jenže promíchat všechny tyto oblasti by bylo velmi složité.
Samozřejmě do smíření nepatří doba protektorátu nebo
krutá 50. léta minulého století.

Nyní si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli na obnově náměstí sv. Anny. Jedná se o pracovníky
města - vedení i úředníky - kteří pomáhali už od konce
90. let minulého století až po dnešek s převodem pozemků od bývalých a mnohdy nezvěstných vlastníků i od
státu nebo místních majitelů na město. Připomenutí si
zaslouží ti, kteří realizovali první opravu lokality, obnovu památkově chráněné zdi (r. 2003), jednali se všemi
vlastníky o potřebných dohodách a ústupcích a především v poslední době realizovali obnovu celé lokality:
pracovníci odboru investic MěÚ s jejich vedoucím, architekt města, poděkování patří i za dobrou spolupráci
s vlastníky okolních domů, dodavatelským firmám, památkářům a zastupitelům, kteří postupně za dlouhá léta
uvolnili asi třicetimilionovou investici.
A co náměstí sv. Anny nabízí: opravené masné krámy
pro obchodní činnost (je možno se přihlásit na vypsané
výběrové řízení – tři krámky se zázemím), součástí je
městská tržnice, jako atrakce slouží mobiliář a vodní
prvky, které dokumentují, že v těchto místech protékal
mlýnský náhon, zbytek původní zdi krámků dokumentuje historické spojení lokality s barokní dobou a u kostela
sv. Anny je nejatraktivnější součást lokality – Památník
smíření. Ten by měl připomínat právě zmíněné a tolik
potřebné smíření nejen v náboženské oblasti, ale pro nás
by měl být symbolem smíření i v dnešní době. Smíření
a pochopení druhých, sounáležitost s jejich potřebami,
ale také vzájemné spojení a respektování se se skromností a potřebou vzájemné sounáležitosti. To má tedy
vyjadřovat Strom smíření Ondřeje Olivy z Velehradu.
Rudolf Seifert

Ježíškova vnoučata v Holešově
i letos
Před několika lety vyhlásil Český rozhlas akci Ježíškova vnoučata a město Holešov se každoročně k této předvánoční akci připojuje. Tímto se snaží nejen obdarovat naše spoluobčany, seniory, kteří zůstali už osamoceni, a tím je „drobnostmi“
- mnohdy podle vlastního výběru - i potěšit.
Akci organizuje město Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ,
ve spolupráci s Centrem pro seniory a Charitou Holešov, pod patronací za podpory
starosty města Rudolfa Seiferta.
Město své klienty již zná, ale nemůžeme vědět o všech osamělých občanech.
Prosíme veřejnost, aby nás informovala, pokud víte, že ve vašem okolí žije osamocený senior, který nemá rodinu nebo s ní neudržuje kontakt a malé setkání s dětmi
a nějaká drobnost by mu udělala radost a potěšila jej.
Dejte nám prosím vědět nejpozději do 20. listopadu na telefon 734 422 061
(popř. na tel.: 573 521 200).
I v letošním roce město připravilo několik sbírek a je schopno tuto pozitivní
a v dnešní době snad ještě mnohem více potřebnou společensko-humanitární akci
uskutečnit.
I. Seifertová,
odbor SVZ MěÚ Holešov
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V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřejPOZVÁNKY
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
skříňce umístěné na Sokolském domě.
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a oddíl 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
Simona Stašová se vrací na podium holešovského kina Svět. 12. listopadu
zahraje
Hyánkové
a
Lence
Šiklové.
Díky jejich obětavosti jsme nev inscenaci Skleněný zvěřinec.
musely
pohybovou
aktivitu
Slavnou hru napsal Tennessee Williams, s humorem i dojetím líčí život opuštěné přerušit a měly zábavu i přes
Spojujeme
matky Amandy a její opičí lásky k dětem. Vedle Stašové se prázdniny.
v holešovském
kině užitečné
Svět 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. Polovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Princezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Třeběticích. 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. Andrlík 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.

Simona Stašová opět v Holešově,
Na vrcholky Himálaje s horolezcem
tentokrát ve hře Skleněný zvěřinec Honzou “Trávou” Trávníčkem

T
župní
a zúča
D
nové
zapot
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Z
jí zdr
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představí Jaromír Nosek (alternace Filip Cíl), Andrea Daňková (alternace Kamila Trnková) a Zdeněk Piškula (alternace Adam Vacula).
Vstupenky jsou k zakoupení v Městském informačním centru Holešov nebo on-line
na www.holesov.info. Cena je 550 Kč.
(dap)
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí restaurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlavně 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.
Aktuální situace cestám do zahraničí příliš nepřeje. Malé cestovatelské dobrodružství si však můžeme prožít i bez balení kufrů a dlouhých cest letadlem. Sál holešovského kina Svět nabídne pohledy na nejvyšší vrcholy světa. Do Himálaje se podíváme očima Honzy Trávy Trávníčka, jednoho z nejúspěšnějších českých horolezců. Jeho příběhy
a životní dobrodružství, při nichž se tají dech, zazní ve velkém kinosále 11. prosince.
Honza Trávníček je jeden z nejzkušenějších
Koupímčeských
tuto himálajských horolezců, který
stěnu Annapurnu, K2 a Cho Oju.
vystoupil již na pět osmitisícovek ohýbanou
– Gašerbrum, Manáslu,
Kromě pěti zmíněných výstupů tu byl ještě jeden. V roce 2015 Honzu při opakovaném
výstupu na Manáslu zastavila záchranná akce ve výšce 7 400 m. Z dvojice horolezců
v nouzi se podařilo zachránit pouze jednoho, za což následně i s přítelkyní a spolulez7
kyní Miri obdrželi cenu Fair play. Se zachráněným Jean-Lucem se o rok později potkali
v základním táboře pod Cho Oyu. “Tento moment patří k nejsilnějším zážitkům v mém životě. Kam se hrabe mávání vlaječkami na vysněných vrcholech,” říká zkušený horolezec.
Přednášku Honzy Trávníčka doplní také ochutnávka toho nejlepšíhopřijme
z nepálskédo hlav
kuchyně. Gastronomický zážitek pro návštěvníky připraví kuchařka a blogerka Petra
• dělníky, dělni
Svobodová. Vstupenky jsou k dostání v síti goout. Více informací na www.tokaheya.cz.

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Vš

Firma R

Tel.: 603 447 040

(ranní i noční s

Sledujte nás na webu
• vedoucí lahůd
a sociálních sítích (praxe v oboru
www.holesov.cz,
Hledám byt 3+1
www.facebook.com/holesov
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736
717 611.
a také
na instagramu

• dělnice do výr
(balení hotovýc

- město
#cityholesov
- zámek
Rodina hledá#zamekholesovofficial
dům,
Bližší informac
- MIC může být
#visitholesov
pí Sekaninová
i k rekonstrukci.
- knihovna
#knihovnaholesov
Tel.: 739 129 737.
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SPOLEČNOST

Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Pomalu, ale jistě se v Holešově buduje tradice svatováclavských oslav v kombinaci mše svaté a svatováclavského koncertu. Také letos byla sloužena svatováclavská
mše za všechny obce Mikroregionu Holešovsko, starosty,
zastupitele i občany. Na mši svatou pak plynule navazoval skvělý koncert, který již tradičně odehrál Holešovský
komorní orchestr. Úvodní skladbou byl neodmyslitelně
Svatováclavský chorál, který si spolu s hudebníky za-

pěl plný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.
Svatováclavský koncert uvedl Lubor Horák dvěma způsoby – „Vítejte na koncertě převážně barokní hudby“
a „Vítejte na koncertě filmové hudby“. Obojí tvrzení byla
pravdivá, protože program koncertu se skládal ze skladeb, z nichž si všechny „zahrály“ také v mnoha filmech.
O to zajímavější tento koncert byl pro široké publikum,
které odehrané písně důvěrně znalo například ze seriálu

Mr. Bean, z filmu Nevěsta na útěku nebo filmu Králova
řeč. Holešovský komorní orchestr zkrátka nepřestává
překvapovat.
Na koncertě bylo vybíráno dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude tradičně věnován na projekt Ježíškova
vnoučata. Štědří dárci do kasičky věnovali 4 364 Kč. Město Holešov všem velmi děkuje.
Hana Helsnerová

Karel Čapek v rukou žáků ZUŠ
F. X. Richtera Holešov

Svatofrantišské žehnání zvířatům
Z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace byly bohužel zrušeny Všetulské hody,
v rámci kterých tradičně probíhá žehnání
zvířatům. O tuto tradici jsme ale nechtěli
přijít, a tak se žehnání letos opět uskutečnilo, i když poněkud v komornějším duchu.
I přesto si ale pro svatofrantišské požehnání
dorazilo několik pejsků a také tři koníci.
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Mezinárodní den zvířat připadá právě
na den 4. 10., kdy má svátek František,
a oslavuje se také narození Františka
z Asisi, který se opuštěným a nemocným
zvířatům věnoval, a je tedy považován
za patrona všech zvířat, ale také za patrona ochránců přírody.
Hana Helsnerová

Doprovodným programem k divadelnímu představení Čapkových Povídek
z jedné a druhé kapsy, které sehráli v roce
2018 žáci literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol Zlínského kraje,
byla výstava komiksů inspirovaná touto dramatizací. Do tohoto mimořádného projektu
se zapojili výtvarníci základních uměleckých
škol spojených ve spolku Zuška?Zuška! včetně žáků holešovské zuš. Na motivy povídek
Karla Čapka tak vzniklo na desítky komiksů,
které byly v roce 2019 vystaveny v Městském divadle ve Zlíně, a jejíž výjimečnost
stála u zrodu nápadu ty nejlepší vydat.
20. září bylo vydání představeno a pokřtěno,
a fakt, že většina komiksů z tohoto úzkého

výběru patří žákům výtvarného oddělení
ZUŠ Holešov pod vedením Jany Jakóbkové,
Karla Jakóbka a Kateřiny Zelenkové zase
stojí za myšlenkou těmto pracím připravit
samostatnou výstavu, kterou holešovská
zuš plánuje v závěru ledna 2021. Součástí
výstavy bude také prodej vydání s komiksy
žáků Davida Macháčka, Veroniky Dočkalové,
Sabiny Chudárkové, Ivy Javoříkové, Michaely Jurčákové, Venduly Křížkové, Ondřeje
Šlancara, Kláry Hudcové, Štěpánky Kučerové
a Veroniky Spáčilové. Žákům a pedagogům
patří poděkování za skvělou reprezentaci školy, a to zvláště v době, která umění
a uměleckému vzdělávání příliš nepřeje.
Petr Jurášek, ředitel školy

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Adaptační pobyty šesťáků na 1. ZŠ Holešov
Prvního září jsme vstoupili do nového školního roku
a pro nás šesťáky i do nového kolektivu. Toho nového
bylo nespočet….. nová škola, nová třída, učitelé, systém výuky a noví spolužáci. Aby toho nového nebylo až
příliš, připravili si pro nás třídní učitelé adaptační pobyt,
kde jsme se měli lépe poznat, navázat nová přátelství,
naučit se společně komunikovat, pomáhat si a vzájemně
respektovat.
Každá šestá třída 1. ZŠ Holešov si užila své tři dny
plné her, soutěží, sportovních zápolení a jiných aktivit
v nádherném prostředí Hostýnských vrchů v rekreačním
areálu Pod Šaumburkem.
Program, který připravili učitelé, od nás vyžadoval
nejen fyzickou zdatnost, ale rozvíjel i naši paměť, soustředění, týmovou práci, taktiku a bystrost. Po celou
dobu nám přálo pěkné počasí, a tak nám nic nebránilo
trávit veškerý čas na hřišti nebo v lese. A zejména v lese
jsme se pořádně vyřádili.
Večer se pak nesl v duchu vědomostních soutěží
a her. Na závěr jsme se pokusili pobyt zhodnotit. Čím
nás obohatil, jaké si odnášíme zážitky, pocity, poznatky
a jestli nám pomohl překonat počáteční nejistotu z toho
neznámého, nového. A jak hodnotili pobyt někteří z nás?

• Katka: Nejlepší bylo, jak jsme hledali hřiby a pak
jsme hledali lístečky s básničkami, které jsme se
museli co nejrychleji naučit, a tak získat pro družstvo
cenné body.
• Natálie: Velice příjemně mě překvapili všichni spolužáci.
• David: Docela adrenalin jsem zažil na lanech zavěšených na stromě, po kterých jsme lezli a měli prokázat
nejen svou zdatnost a odhodlání, ale i schopnost vzájemně si pomoci.
• Adéla: Při mnoha hrách jsem překonala sama sebe.

Cílená podpora žáků na 1. ZŠ Holešov
Nové trendy ve vzdělávání žáků ale i dospělých staví
na rozvoji silných stránek každé osobnosti. Všichni nemohou umět všechno a svět je dnes stále více specializovaný. Proto i na 1. ZŠ se snažíme rozvíjet potenciál našich
žáků různými způsoby.
Právě ukončený projekt „Přes mosty ke společnému
vzdělávání“ napomáhal lepší komunikaci s rodiči. Cílem
bylo společně řešit problémy a spolupracovat při vzdělávání žáků zvláště se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tomto projektu jsme spolu se 14 školami napříč
celou republikou spolupracovali se Střední odbornou
školou Hranice, která byla realizátorem a koordinátorem tohoto tříletého projektu. Z finanční podpory jsme
mimo jiné získali spoustu učebních pomůcek, které slouží všem žákům na 1. i 2. stupni naší školy.
Další oblast, na kterou se od letošního roku zaměřujeme, je výuka anglického jazyka. Zvýšili jsme počet

hodin na 1. stupni a umožnili intenzivní kurz žákům
2. stupně. Díky lektorce Mgr. Marcele Krumpolcové,
která je současně vyučující učitelkou na naší škole, mohou nadaní žáci v 7. a 8. ročníku absolvovat přípravu na
mezinárodní zkoušky Cambridge English. Jejich absolvování otevírá dětem další možnosti, například složit na
střední škole vyšší stupeň, který je adekvátní alternativou maturitní zkoušky.
Hned od počátku projevilo zájem dostatek žáků
a jejich rodičů, abychom mohli otevřít hned 2 kurzy; jeden s menší obtížností a druhý s větší pro starší, nebo
žáky s hlubšími vstupními znalostmi anglického jazyka.
První lekce probíhají od konce září, resp. začátku října.
Jsme velmi rádi, že naši žáci tuto jedinečnou možnost na
rozšíření svých cizojazyčných komunikačních dovedností
využili a rádi v tom budeme pokračovat.
J. Růžičková

• Tereza: Bylo to všechno fajn, mohla jsem si i koupit
v automatu nějaké dobroty a pitíčka a poučila jsem
se, že nemám tolik utrácet.
• Dominika: Při procházce na rozhlednu jsem myslela,
že to vzdám, ale vydržela jsem to a byla jsem moc
ráda, protože pak cestou zpátky jsme si zahráli hry
a popovídala jsem si s kamarádkami.
• Vanessa: Z adapťáku jsem si přivezla cennou zkušenost, že je lepší být s kamarády v kolektivu, než být
stále na mobilu.

Pionýři se zapojili
do „Květinkového dne“
Letos se mimořádně až na podzim 30. září uskutečnil
tradiční „ Květinkový den“ - Český den proti rakovině.
Jednalo se již o 24. ročník celonárodní květinkové
sbírky, který organizuje Liga proti rakovině. Bohužel i podzimní odsunutá sbírka probíhala v podmínkách nestandartních, proto se v ulicích nepohybovali mladí lidé, žáci
a studenti v žlutých tričkách v takové míře jako v jiné roky.
Přesto se i v Holešově sbírka uskutečnila. Zapojili se
do ní členové PS M.Očadlíka, členové PDM a také dobrovolníci z řad dospělých.
Letos jsme oslovili také obchodníky, kteří nám
ochotně tuto sbírku podpořili – např. manželé Koneční
– Zdravá výživa Holešov a Bystřice pod Hostýnem, paní
Rektoříková Optika Holešov, Naše trafika na nám. E. Beneše v Holešově a lékárna Sušilova ulice v Holešově.
Kytičky se také prodávaly v SVČ TYMY, klubovně
ve Smetanových sadech, v Pacetlukách atd..
Děkujeme všem jednotlivcům a organizacím, kteří
se do této sbírky zapojili. Vybraná částka 13 059,- Kč byla
zaslána na účet Ligy proti rakovině. Letošní sbírka byla
zaměřena na prevenci nádoru ledvin.
Velmi alarmující zjištění je, že se Česká republika
umístila na 2. místě v Evropě ve výskytu nádoru ledvin.
Věříme, že vybrané prostředky budou využity
na zlepšování kvality života onkologických pacientů
a na podporu onkologického výzkumu a přispějí k vybavenosti onkologických pracovišť.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili
tak dobrou věc.
Jarmila Vaclachová
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Čtyři roky s jazykovou školou na Gymnáziu L. Jaroše
Spolupráce Gymnázia Ladislava Jaroše a jazykové
školy Enjoy English má za sebou další rok, letos kvůli „koronakrizi“ náročnější než jakýkoliv předchozí. Je tedy čas zrekapitulovat jak společnou činnost na jazykové výuce, tak
spolupráci na zážitkových programech nebo zahraničních
cestách pro studenty i holešovskou veřejnost. Jak fungují,
co se povedlo, a jaké jsou další plány pro tento školní rok.
V listopadu loňského roku jsme přinesli rozhovor
s ředitelem jazykové školy Enjoy English Martinem Stehlíkem, dnes jsme si popovídali s paní Miriam Kuczmanovou,
zástupkyní ředitele gymnázia, a s paní Hanou Bělík, zástupkyní ředitele jazykové školy.
Začnu trochu neformálně. Jak jste si navzdory
koronavirovému jaru užily letní prázdniny?
MK: Vzhledem k atypickému druhému pololetí jsme
s panem ředitelem a kolegou zástupcem dokončovali přijímací řízení ještě v červenci, no a v srpnu už jsme chystali
nový školní rok – mezi tím zasloužené letní prázdniny.
Jaro bylo pro všechny školy obrovskou zatěžkávací zkouškou, my jsme se snažili ze všeho poučit a připravit se tak,
abychom zvládli podzim co nejlépe – což se ostatně ukazuje v těchto dnech.
HB: To je dobrá otázka po těchto horečných týdnech,
kdy jsme dnem i nocí pracovali na novém rozvrhu pro Zlín,
Otrokovice, Holešov a také spolupracující školy - kromě
gymnázia je to devět ZŠ v projektu Rodilí mluvčí do škol,
kromě toho máme velkou sekci firemní výuky, kam ke
klientům dojíždíme. V srpnu jsme opravdu trochu vypnuli
a sobě i lektorům dali nějaké volno. My osobně jsme letos s dětmi vyrazili kempovat v karavanu do Slovinska
a naštěstí se trefili mezi uzávěry hranic, tedy s vděčností
si užili každý den.
Spolupráce s gymnáziem se rozvíjí už 4 roky –
je pro jazykovou školu Holešov a partnerství s gymnáziem v něčem specifické?
HB: Možná to bude znít jako klišé, ale v některých
spolupracujících institucích, školách nebo firmách se
cítíme více jako v práci, a to nemyslím nijak negativně,
a v některých tomu říkáme “jako doma”. Holešov určitě
patří mezi tu druhou skupinu. Martin Stehlík odtud pochází, navíc je hrdý patriot a absolvent 3. ZŠ a gymnázia,
ale i já jsem do Holešova jezdívala často i před začátkem
naší spolupráce, a jezdím stále. Máme rádi atmosféru
starého města, zámku se zahradou, židovských památek,
a jakkoliv se moje odpověď zatím nedotkla naší spolupráce samotné, jsme tu zkrátka rádi.
MK: U nás na gymnáziu měly tradici kurzy FCE již
za doby paní profesorky Hany Strýčkové, v 90. letech
a na počátku tohoto století. My jsme na tuto tradici chtěli
po jisté prodlevě navázat. Já i Martin Stehlík jsme maturovali právě u paní profesorky Strýčkové a jako spolužáci
jsme společně “upekli” tento myslím dobře se rozjíždějící
projekt. Určitě propojení formátu jazykovka a střední škola funguje. Díky jazykovce jsme získali do naší výuky dva
rodilé mluvčí a mohli nabídnout našim žákům, ale i žákům
ZŠ a veřejnosti stále se rozšiřující paletu kurzů.
Jaké jsou reakce rodičů a veřejnosti? Vrací
se vám studenti? Máte již nějaké “hmatatelné výsledky”?
HB: Odezva na práci našich rodilých mluvčích z Británie a USA mezi studenty a rodiči je pozitivní, také projekt pro loňské páťáky, z nichž se velká většina stala letos
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gymnazisty a i v našich kurzech pokračují, program Step
By Step pro 6. až 9. ročník, se jeví jako velmi slibný. Certifikační kurzy pro mezinárodní zkoušky pro studenty jsou již
také zavedené a oblíbené.
MK: Ještě bych ráda doplnila, že někteří naši absolventi již mají certifikáty Cambridge, a to v “dospělých”
formátech FCE a CAE. Na mě osobně udělal dojem třeba
student sexty (= 2. ročník SŠ) Tomáš Kasala, který začal
vloni ve skupině FCE a když nastala jarní výluka, nechal
se lektorem povzbudit a za další dodatečné hodiny pouze
v online režimu se skvěle připravil a úspěšně složil certifikát vyšší, tedy CAE. To už je úroveň vysokoškolské angličtiny a myslím, že tedy důvod k radosti i hrdosti.
A jak se učí dospělí?
HB: Holešovská veřejnost nás nadchla, jakkoliv tady
přirozeně není tak velká základna jako máme v Otrokovicích a Zlíně, tedy někdy se skupinky sestavují hůře, protože se neprolínají časové možnosti studenti - lektoři - časy
a nemůžeme třeba na shodné úrovni otevřít pět kurzů
v různých časech a s různými lektory, velmi vděčnou studentskou základnu tu již máme. Lidé chodí spokojení,
vracejí se, často třeba chtějí stejnou lektorku, dávají nám
vědět, že si zvýšili sebevědomí na dovolené nebo v práci.
A to je myslím skvělý výsledek a zpětná vazba.
MK: A já se přidám s osobní zkušeností: i já jsem jedna
z účastnic kurzů angličtiny. V rámci tzv. ŠABLON II. (projekt
MŠMT) jsme otevřeli několik konverzačních kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Využili jsme toho,
že má jazyková škola akreditován program Angličtina pro
pedagogickou praxi. V tomto kurzu máme 3 skupiny pedagogů, v nichž prakticky všichni pedagogové naší školy
(kteří neučí anglický jazyk) mohou po celý školní rok 1x
týdně rozvíjet své jazykové dovenosti, které využijí ve své
práci, při zahraničních cestách, projektech, mezinárodní
spolupráci. Po prvních hodinách, kdy za dveřmi slyším
angličtinu a smích, věřím, že si kolegové kurz užijí a že
pro ně bude přínosem jak v jejich další práci s žáky, tak
v soukromé rovině.
HB: V těchto dnech dokončujeme přípravu akreditace
dalšího kurzu, tentokrát zaměřeného na rozvoj jazykových
dovedností učitelů anglického jazyka, tedy jsme ve vyšší
obtížnosti, C1 a C2. Kurz by měl rozvíjet především komunikační dovednosti, proto by byl veden kvalitními rodilými mluvčími. Je to novinka, tedy na výsledky akreditace
MŠMT si musíme počkat.
Vidím, že spolupráce je rozjetá na mnoha frontách. Další z vašich aktivit jsou zahraniční cesty
a spolupráce. Jak jste na tom v tomto složitém roce?
MK: Bohužel, také nás se dotkla omezení způsobená epidemií. Měli jsme rozjeté 3 krásné projekty, které
nemohly dojet do svého cíle – o dvou projektech ERASMUS+ jsme zde v Holešovsku několikrát informovali,
bohužel jsme letos měli mít závěrečné, tedy ty nejlepší
aktivity. Nedá se nic dělat, budou další příležitosti. Podobně jsme museli zcela zrušit partnerskou výměnu s ruským
Petrohradem, kdy mělo našich 20 žáků na jaře hostit 20
žáků z petrohradské střední školy, v září jsme měli letět my
do Petrohradu. Uvidíme, zda se nám podaří projekt uskutečnit za rok. Nicméně – s partnery jsme v kontaktu a věříme, že až tato krize poleví, vrátíme se k naší spolupráci.
A co u vás, v jazykové škole? Jak jste zvládli složité jaro?

HB: Budu upřímná, vyčerpali jsme všechny rezervní
zdroje, ovšem za udržení nájmů učeben, kolegů lektorů
a bez nutnosti nějakého likvidačního úvěru to stálo.
Pokud vše již půjde bez velkých omezení, věříme, že třeba
za dva nebo tři roky tvrdé práce na tom budeme stejně
jako v letošním únoru. Ano, je to kruté, ale některé firmy
a sektory padly úplně, tedy stěžovat si by nebylo vhodné.
Teď zkusím najít pozitiva: zrekonstruovali jsme si otrokovickou pobočku, fyzická práce nás v březnu držela i psychicky. Naučili jsme se online nástroje pro výuku a úspěšně
jimi mnoho studentů i projektů udrželi. Vyhráli jsme velké
výběrové řízení pro výuku na Zlínském kraji, na což jsme
moc hrdí, konkurenční projekty byly všechny kvalitní.
A v neposlední řadě si založili kanál na YouTube a začali
pro komunikaci a prezentaci využívat multimédia.
Co se cestování týče, jsme nezlomní optimisté, takže z naší letošní novinky, což je úchvatná poznávací cesta
po Izraeli a palestinských územích, jsme se stihli vrátit
5. března. Zůstat tam tak o dva tři dny déle, spadneme
do dvacetidenní karantény v Eilatu nebo Jeruzalémě,
za dalších pár dní se to zavřelo kompletně i u nás. Tedy
za minutu dvanáct. Ale jistě, další dvě květnová Skotska
se zrušila a dvě další tento říjen a listopadový Izrael rovněž. Ale opět pozitivně: na rozdíl od velkých cestovek jsme
všem cestovatelům nabídli okamžité vrácení jejich záloh,
žádné vouchery, žádné čekání do konce roku. Myslím,
že nám to získalo nesmírně pozitivní odezvu a další potenciální cestovatele do Irska, Skotska, Walesu, Anglie nebo
právě třeba Izraele, až bude konečně po všem.
Poslední otázka míří do výuky: Ačkoliv jste obě
zástupkyně, také učíte. Jaký byl Váš nejsilnější výukový zážitek s holešovskými studenty?
HB: To je těžké říci jednoznačně, pamatuji si na
spoustu zajímavých debat a originálních názorových
a tématických diskuzí se studenty na gymnáziu, mají obrovský přehled, a přitom dokáží diskutovat sice živě, ale
vždy slušně a s respektem k druhé straně, to je vždy skvělý
pocit. Ale můj nejsilnější zážitek byly patrně oba biologicko-angličtinářské sobotní programy, které jsme pomohli
připravit zejména s obrovským nasazením a inspirací
od pana profesora Oto Kuczmana, který nadchnul nejen
děti, ale s úplně stejným zájmem jsme poslouchali povídání o divoké přírodě Jižní Afriky od našeho kolegy Bobbyho nebo seděli nad mikroskopy v laboratoři i my, lektoři.
Náš britský kolega Lee tehdy řekl, že mít takovou výuku,
když byl student, bude do školy chodit s nadšením a dal by
si studium ještě jednou tady v České republice. Napadá Vás
lepší pocit dobře odvedené práce?
MK: Pro mne mezi všemi ční chvilka letos na jaře,
kdy jsme nevěděli, jak dlouho budeme doma a jak vážná
situace je či bude. Okamžik, kdy se můj muž poprvé po
několika dnech izolace a komunikace písemně poprvé
spojil se svými studenty - maturanty face to face při videohovoru. Byla jsem při tom, pořád jsme doma zkoušeli
různé možnosti výuky na dálku. Ta situace, kdy se studenti
po několika dnech “naživo” viděli, byla velmi dojemná.
Byli tak rádi, že se mohou společně učit… To jsou chvíle, kdy cítíte, že vaše práce má smysl. Nejen pedagogický,
ale hlavně lidský.
A to je, myslím, hezká tečka za naším rozhovorem. Děkuji Vám oběma, dámy, a přeji mnoho spokojených studentů.

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - LISTOPAD
4. 11. 1975

5. 11. 1995
12. 11. 1980

12. 11. 1985
22. 11. 1895

26. 11. 1935

V Chomýži zemřel DVORNÍK František, PhDr., ThDr., člen Britské akademie věd, papežský prelát a čestný kanovník, rytíř Francouzské čestné legie. Vystudoval Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu v Olomouci, roku 1916 byl vysvěcen na kněze. Na Karlově univerzitě v Praze studoval slovanskou filologii a archeologii, v Paříži
na Sorboně byzantologii. Na základě dvou vynikajících vědeckých prací „Život svatého Řehoře Dekapolity“ a „Slované, Byzanc a Řím v IX. století“ mu byla v roce 1926 udělena
na pařížské Sorbonně vědecká hodnost „docteur és lettres“. V r. 1927 se habilitoval pro obor církevních dějin, v r. 1928 jmenován profesorem. V Londýně v Britském muzeu
zkoumal byzantské rukopisy. V roce 1933 publikoval v zahraničí své objevné studie „Druhé Fotiovo schizma“ a „Legendy o Cyrilovi a Metodějovi“. Válku prožil ve Velké Británii,
po jejím skončení se vrátil do ČSR, ale v roce 1947 odjel do USA, kde působil jako profesor na Harvardské univerzitě. Při návštěvě své rodiny v Chomýži v roce 1975 onemocněl
a po krátké srdeční chorobě zde i zemřel. Dne 11. listopadu byl pochován na hřbitově v Bílavsku. Jeho vědecké dílo je impozantní. Publikoval v angličtině a ve francouzštině,
napsal 33 knih a stovky článků a studií. Dne 28. října 1992 byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka III. Třídy (*13. 8. 1893 v Chomýži) – 55. výročí
úmrtí
Zemřela ŠRÁČKOVÁ Marie. Původním povoláním učitelka, pracovala ve funkci lektora Šachovy synagogy v Holešově. Své jazykové znalosti uplatnila i v expozici dějin Židů
na Moravě. (* 28. 4. 1907) – 25. výročí úmrtí
Zemřel akademický malíř SCHNEIDERKA Ludvík. Dětství prožil na rodném Valašsku, roku 1909 se rodina kovodělníka Jana Schneiderky přestěhovala do Holešova. Pracovní
příležitost přivádí rodinu mezi léty 1912-15 do Vídně. Zde Ludvík navštěvuje nejprve českou školu, poté pokračuje na gymnáziu s německým vyučovacím jazykem. Cestu
k malířství si musel vybojovat, matka z něj chtěla mít kněze. Po válce se rodina vrací zpět do Holešova, otec pracuje v továrně Thonet jako strojník. Ludvík studuje malbu
nejprve soukromě u profesora Aleksandra Sochaczewského. Následně byl přijat ke studiu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Roku 1922 získává roční stipendium
italské vlády, tzv. Římskou cenu, a odjíždí na rok do atelieru profesora Guiseppe Mentesiho na Královskou akademii krásných umění do Říma. Po návratu z Itálie se zapsal na
Akademii výtvarných umění v Praze, byl žákem Vojtěcha Hynaise, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Do Holešova, kde bydlel v dětství s rodiči a odkud pocházela také
jeho manželka Marie, se často vracel. V roce 1937 si manželé nechali postavit na Rusavě chatu, která plnila funkci obytného stavení i malířského atelieru. Chata, i když zčásti
zrekonstruovaná, stojí pod kopcem Kyčerou dodnes. V roce 1978 si Schneiderkovi koupili rodinný dům v Bystřici pod Hostýnem. Ve stejném roce byl Ludvík prohlášen čestným
občanem obce Rusavy. Svá díla obohacoval o zážitky z cest do Paříže, Španělska, Holandska či Belgie. Často se vracel k domácím námětům, velkým inspiračním zdrojem
mu bylo rodné Valašsko a Rusava s Hostýnskými vrchy, dále Praha se svými gotickými a barokními památkami. Byl členem Alše, Bloku a SVUM. Je pochován v Bystřici pod
Hostýnem. (* 9.1.1903 v Křivém u Valašského Meziříčí) – 40. výročí úmrtí
Zemřel BALATKA František Josef, holešovský knihkupec. Tiskárna Balatka - Šrámek velmi dobře prosperovala. Ve spolupráci s loutkářským pracovníkem ing. Františkem
Čechem vydal za první republiky tři edice loutkových her (Kašpárkova knihovnička, Loutkářská vitrínka, Malý loutkář). Svůj obchod vedl do roku 1951, poté pracoval
až do důchodu v Zeměměřičském ústavu. Ve sbírkách Muzejní knihovny v Holešově jsou tituly, které vytiskla tato tiskárna. (*1. 6. 1907 v Holešově) – 35. výročí úmrtí
V Holešově se narodil ŠRÁMEK František, čestný občan města Holešova (2003). Ve čtrnácti letech se začal učit v kamenosochařství, to přerušil a vyučil se knihařem v tiskárně
pana Klabussaye. Později si otevřel obchod s hračkami, papírnictví a rámařství. Vedoucí osobnost a zakladatel Divadla 6. května. Za jeho vedení se stal divadelní soubor
v Holešově známý po celé Moravě. Propagoval hostování profesionálních herců. Režisér a organizátor, autor řady jednoaktovek, divadelních skečů a operetních libret, z nichž
zejména „Láska její Výsosti“ se hrála ve stovkách repríz nejen v Praze v „Tyláčku“, ale i v mnoha divadlech mimopražských. (†26. 8. 1961 v Holešově),
Zemřel STUPAVSKÝ Rudolf, vlastním jménem Josef Navrátil, farář v Černotíně u Hranic, psal básně i prózu. Z jeho básnických sbírek: „Z mého zpěvníku“, „Bílí beránci: básně“,
„Královně nebes“, „Nová píseň na počest blahosl. Jana Sarkandra“. Roku 1914 vlastním nákladem vydal „Obec Řepčín: dějiny obce od r. 1311 do r. 1914“ a roku 1918 „Biblický
zeměpis: příručka biblického dějepisu“. (*31. 3. 1868 v Holešově) – 85. výročí úmrtí

Pasování druháčků do stavu čtenářského
Druháčci první základní školy už jsou také čtenáři! Do stavu čtenářského je v úterý 6. října pasovala
knihovnice dětského oddělení Hana Zaoralová s králem
Vilémem III. a jeho purkrabím Hynkem, které zahrali Erik
Fišer a Milan Libenský.
Malí čtenáři dostali knihu ze speciální edice, diplom
a drobný dáreček. Akce se konala pod sponzorskou záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České

republiky (SKIP) a Místního akčního plánu vzdělávání.
Společným cílem je vést děti do 15 let ke čtení a rozvoji
zájmu o knihy.
Během října byly pasovány také děti ze druhé základní školy, z Martinic a Přílep. Malí čtenáři ze třetí základní školy si ceremoniál užili již začátkem září.
„Slavnost završuje celoroční spolupráci knihovny
s pedagogy a dětmi z prvních tříd. Předcházejí tomu

besedy, návštěvy knihovny a soutěže,“ řekla vedoucí
holešovské knihovny Irena Železná. Tradiční pasování
na čtenáře se koná vždy na konci školního roku. Letos
vlivem pandemie bylo odsunuto na podzim, kdy se prvňáčci již stali druháčky.
Za MKS Holešov a Městskou knihovnu Holešov
Dana Podhajská
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Zlaté oříšky za zlínský kraj byly předány v holešovském zámku
Zlatý oříšek je jedinečná soutěž pro nejnadanější,
nejtalentovanější a nejšikovnější děti.
V letošním roce se koná již 22. ročník této jedinečné soutěže. Již druhým rokem se tato akce koná také
v našem Zlínském kraji. Nominace do krajského kola
probíhaly od 1. 6. do 23. 9. 2020.
Porota vybrala do krajského finále 12 jednotlivců
a kolektivů, které se setkaly v neděli 11. 10. 2020 v holešovském zámku na slavnostním vyhlášení.
Akce probíhala pod záštitou hejtmana zlínského
kraje Jiřího Čunka a pod záštitou starosty města Holešova pana Rudolfa Seiferta.
Na této akci se podílelo také mnoho dalších partnerů a sponzorů. Hlavními partnery byl Zlínský kraj,
město Holešov, SVČ Holešov, firma NWT, Kuraray, Olga
Sehnalová, Alena Gajdůšková. Dalšími sponzory byli
MSK, SPUR, RAAB Computer, NESTLE, Galaxie Zlín.
V rámci slavnostního odpoledne se představilo porotě všech 12 finalistů, všichni finalisté obdrželi pamět-

ní diplomy, hodnotné ceny a také jako v loňském roce
od paní Olgy Sehnalové sazenici ovocného stromku.
Bohužel se tyto talentované děti z nejrůznějších
oborů zájmové činnosti nemohly tentokrát porotě předvést osobně se svým uměním tanečním, sportovním,
pěveckým atd…. Představení finalistů doprovázelo
promítání na velkém plátně, kde mohli porotci zhlédnout jejich fotografie a také videa.
Na závěr této slavnosti byli vyhlášeni držitelé Zlatého oříšku krajského kola zlínského kraje.
Zlatý oříšek si tentokrát odnesli: Ondřej Pavelka
a Nikol Patočková – společenský tanec, mažoretky Lentilky a Nikola Fojtíková – krasobruslení, balet, tanec.
Zlaté oříšky a šeky v hodnotě 5.000,- Kč předali dětem
zástupci z firmy Kuraray, NWT společně s paní poslankyní Alenou Gajdůškovu, zastupitelkou Olgou Sehnalovou,
senátorkou Šárkou Jelínkovou a hejtmanem zlínského
kraje panem Jiřím Čunkem. Starosta města Holešov pan
Rudolf Seifert předal Zlatý oříšek folklórnímu souboru
Zrníčko.

Všem účastníkům krajského finále a také držitelům
Zlatého oříšku blahopřejeme a přejeme hodně štěstí
také v celostátním kole.
Slavnostní předávání zlatých oříšků se tentokrát
konalo za přísných hygienických opatření, také bez rodičů, fanoušků a veřejnosti. Přesto měla akce úžasnou
atmosféru a pro děti byla tato slavnost velkou motivací
a povzbuzením do jejich další činnosti. Všem dětem na
závěr poděkoval předseda správní rady nadace Zlatý oříšek a také předseda poroty Jiří Kotmel.
Děkuji loňskému vítězi Kryštofu Vaňkovi, který
přišel povzbudit všechny finalisty, mezi nimi také svoji
sestru. Podělil se s nimi o zážitky z loňského ročníku.
Kryštof je držitelem celkem tří Zlatých oříšků /za Zlínský
kraj, celostátní kolo a za čtenáře časopisu ABC/.
Velký dík patří všem porotcům, partnerům, sponzorům a hostům za podporu této jedinečné akce, která
podporuje a vyhledává mladé talenty ze všech oblastí
zájmové činnosti.
Mgr. Jarmila Vaclachová

INZERUJTE
V HOLEŠOVSKU

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Hledám RD v Holešově nebo s dobrou dojezdností. Opravy nevadí.
Tel.: 739 753 634

Tel.: 603 447 040

Ihned koupím byt v této lokalitě a okolí do 15 km. Balkon výhodou.
Prosím volejte 733 454 087.
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PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2020:
1. 11. Všetulská hůlka – soutěž mažoretkových týmů
/dle aktuální situace/
6. 11. Slavnost broučků
1. varianta: sraz v 17 hodin u kašny na náměstí E. Beneše, průvod broučků a krátký program (vlastnoručně
vyrobené lampiony a kostýmy budou oceněny)
2. varianta: v případě, že se nebude moci konat průvod, projede od 17:30 hodin naším městem svítící
vláček s broučky, který je poveze uložit k zimnímu
spánku – více na FB + info v kanceláři TYMY
7. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež
DĚTSKÁ PORTA A MELODIE bližší informace a přihlášky v kanceláři a na webu SVČ, přihlášky do 24. 10.,
připravujeme také variantu on-line
10. 11. Okresní kolo v deskových hrách – informace
v kanceláři, přihlášky do 4. 11.
12. 11. Animační dílnička s Aminou – od 16 hodin,
přihlášky do 9. 11., info v kanceláři TYMY
13.11. Centrum preventivní medicíny– preventivní
vyšetření, od 9 do 16 hodin, přihlášky na www.premedical.cz
14. 11. Svatomartinský florbalový turnaj – od 10
hod (prezentace v 9 hod), pro děti do 15 - ti let (hráči
v poli: 3+1), startovné 30,- Kč na hráče, přihlášky
do 9. 11.
15. 11. Moc a síla magie - jevištní kouzelnická show
18. 11. Výroba vánočních mýdel – od 16:00 hodin,
přihlášky do 13. 11., info v kanceláři TYMY
20. - 21. 11. Noční deskohraní – od 18 hod, přihlášky
do 15. 11.
21.11. Turnaj v Ringu – 5 členná družstva, informace
v kanceláři, přihlášky do 16. 11.
22. 11. Sedmikvítek – Republikové finále taneční
soutěže Sedmikvítek – různé taneční styly od 11 hod,
zámek Holešov /dle aktuální situace/
25. 11. Výroba adventního věnce – od 17 do 18:30
hod, vlastnoruční zhotovení adventního věnce, s sebou: korpus, 4 svíčky, mašle (větve a drobné dekorace
dodáme)
25. – 26.11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční dopolední program pro děti MŠ a ZŠ, rezervace předem
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16:30
hodin, zahrada TYMY a tělocvična, předvánoční program folklorních souborů na Hané a Valašsku
PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT PRO DĚTI v období
jarních prázdnin 8. - 14. 3. 2021.
Bližší informace jsou k dispozici již nyní v kanceláři
TYMY
PŘIPRAVUJEME JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V TYMY v období jarních prázdnin 8. - 14. 3. 2021
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKIMÁK. Předpokládaný termín zahájení 1. – 5. února 2021 /pondělí až pátek po
vyučování/. Výcvik bude probíhat ve SKI areálu Troják.
PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšáků,
můžete nosit do TYMY oprané a vyčištěné plyšáky,
které můžou udělat radost dalším dětem, výtěžek
sbírky bude odeslán na konto Šance a Stonožka,
plyšáky můžete nosit do TYMY každé pondělí a pátek
do 30. 11.

Vážení, žijeme teď v nelehké době, která přináší
spoustu nečekaného. S tím souvisí také různá mimořádná opatření, na která musíme operativně reagovat.
Všechny uvedené akce pečlivě připravujeme
a v případě změn Vás budeme včas informovat. Sledujte naše stránky a facebook.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na kontakt
s Vámi, buď osobní, nebo přes sociální sítě.
Věřím, že to i tentokrát společně zvládneme !!!!!
Za kolektiv pracovníků SVČ TYMY
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka

V TYMY se uskutečnil projekt ČESLO, tentokrát
bohužel bez slovenských hostů
V rámci všetulských oslav se uskutečnil 3. října v areálu
TYMY tradiční „Všetulský jarmark“ spojený se „Dnem otevřených dveří v TYMY“. V sobotu se krásně vyčasilo a také vysvitlo sluníčko, což bylo pro všechny velmi příjemné. Návštěvníci
jarmarku si mohli zakoupit podzimní květiny a dekorace,
kvalitní domácí med, koření a další dobroty určené i pro různé diety. Nechyběl ani dobrý burčák. Pro děti byly připraveny
různé dětské dílny – např. výtvarná, sportovní, keramická,
ukázky řemesel, sportování v tělocvičně a taneční workshop.
Děti také pracovaly s přírodním materiálem a s dýněmi.
Velkým lákadlem byl skákací hrad a také projížďka
ve vláčku Pacifik a také pocitový chodník, který si mohli děti
i dospělí vyzkoušet přímo na zahradě SVČ TYMY.
Škoda jen, že se této akce nemohli zúčastnit pozvaní
hosté a řemeslníci ze Slovenska, kteří vzhledem k současnému omezení nemohli přicestovat.
Odpoledne pak v TYMY pokračoval program, který měl
být původně zaměřen pouze na folklór, ale byli jsme nuceni

opět vzhledem k současné situaci akci operativně změnit.
V rámci programu vystoupila děvčata i chlapci z folklórního
souboru Zrníčko se svým pásmem „ Hry na louce“. Bohužel
ostatní folklórní soubory se kvůli karanténním opatřením
nakonec akce nemohly zúčastnit.
Celý den hrála folková a country skupina Texas, která
potěšila svými písničkami všechny malé i velké návštěvníky
a jejich hudba se nesla ještě daleko od SVČ TYMY a udělala
radost spoustě dalších lidí.
Při této příležitosti vznikl také popěvek, který reaguje na
situaci, kterou všichni letos prožíváme. Můžete si ho poslechnout na našem FB. Tato akce se konala v rámci projektu ČESLO
a byla finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje.
Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, velké poděkování si zaslouží všichni prodávající a všichni, kteří vystoupili v programu. Velkou odměnou pro všechny organizátory bylo krásné
slunečné počasí i když trochu větrné, ale to nám nevadilo!
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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Další Den evropského dědictví v Holešově
I v Holešově už několik let dodržujeme tradici
Dnů evropského dědictví. Vlastivědný kroužek Holešov
ve spolupráci s Městskou knihovnou a městskou památkovou péčí organizuje zářijové vycházky po zajímavých
historických památkách a pamětihodnostech, které
nejsou běžně přístupné. Tak jsme v uplynulých letech
navštívili zajímavosti holešovského podzemí, holešovské věže a v loňském roce mohli zájemci spatřit stříbrný
hejtmanský meč hraběte Jana z Rottalu, několik zajímavých zbraní z městského muzea včetně osobního kordu
hraběte Fantiška Antonína z Rottalu a podzemí pod
mostem, vedoucím do zámku – zejména raně barokní
dvojobloukový most, který je zde uchován.
V letošním roce nás napadlo umožnit rovněž unikátní prohlídku. Protože město Holešov nabízí k prodeji
dům č. p. 38 (bývalou hračkárnu a předtím prodejnu
nábytku a Občanskou záložnu) na náměstí Dr. E. Beneše, který je kulturní památkou České republiky a je nyní
vyklizen, uskutečnili jsme v neděli 13. září tři prohlídky
tohoto domu – v podobě jakési spirály, která vedla od
středověkých sklepů přes barokní přízemí až po secesní
první patro a půdu.
Ještě před domem se zájemci o holešovskou historii
dozvěděli zajímavosti z urbanistického vývoje města
Holešova, které v raném středověku tvořil pouze trojúhelník tržiště kolem kostela na křižovatce cest z Přerova,
Kroměříže a Fryštáku. Až ve vrcholném středověku se
náměstí rozšířilo o severní, „spodní“ část. I uliční čáry
jednotlivých řad domů se měnily, jak byly k domům
přistavována podloubí, která byla později zabudovávána do domů (na západní a východní straně náměstí, jak
o tom svědčí „odskoky“ v uličních čárách), nebo naopak
bourána (na východní straně náměstí). Pod domy si
měšťané postupně budovali složité komplexy sklepů,
které jim umožňovaly přežít – sklepy byly pro tehdejší
lidi velmi významné, protože si v nich jejich majitelé,
kteří byli zemědělci, uskladňovali úrodu a další potraviny – v době, kdy neexistovaly ledničky a mrazáky by
samozřejmě bez uskladnění potravin ve sklepech lidé

nepřežili. Rovněž padlo několik slov o historii domu samého – první písemná zmínka o domu je z roku 1628,
kdy dům patřil Anně Svobodce. Na přelomu 17. a 18.
století dům vlastnil rod Maňků – Jan Ludvík Maňka byl
zvolen holešovským purkmistrem. V roce 1874 dům
koupila holešovská Občanská záložna, která do té doby
sídlila na Novém světě (současná restaurace Tacl). Tento
peněžní ústav zde sídlil až do konce čtyřicátých let 20.
století a dům několikrát opravil.
Následovala prohlídka složitého podzemí domu č.p.
38 – jak nejstaršího, gotického sklepa, tak rozsáhlého,
výstavného barokního sklepení, jehož vchod je opatřen
krásným pískovcovým portálem. Dendrochronologická
analýza zbytků dřev ve sklepě určila jako dobu smýcení
jednoho trámku rok 1463, což datuje toto sklepení jako
zcela nejstarší místnost, která se nachází v Holešově.
V přízemí jsme si prohlédli krásně klenuté barokní podloubí, začleněné do hmoty domu, za ním se rozkládající
mázhaus – hlavní obchodní a společenský prostor domu
a rovněž bývalý průjezd domem, zaklenutý velmi hodnotnou křížovou klenbou. Po původně barokním schodišti jsme se dostali do prvního patra, ve kterém jsou

Poděkování
Chtěl bych poděkovat holešovským turistům za
jejich akce v měsíci září a říjnu. Pochod „Holešovská
50 rusavskými kotáry pěšky i na kole“ dne 12. 9. 2020
- krásné počasí i krásy „Hostýnských vrchů“ nám všem
účastníkům v dnešní hektické době velmi zvedlo náladu.
Prožitek z pochodu ještě více umocnilo přijetí v cíli. Bezva občerstvení (párek, minerálky, káva, čaj), které bylo
v ceně symbolického startovného, také diplom a medaile a výborná obsluha. Po odpočinku a vyprávění zážitků
z pochodu při sklence dobrého burčáku od pana Šenkyříka (ten se platil) jsme díky vtipným průpovídkám
obsluhujících odcházeli s výbornou náladou. Dále jsme
byli velmi spokojeni s jejich další akcí pořádanou 3. října
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umístěny krásně, autenticky dochované byty z přelomu
19. a 20. století. Z této doby se dochovaly nejen vysoké
stropy, zdobená dlažba, truhlářské prvky, ale i systém
v té době oblíbených světlíků, které využívaly denní
světlo k osvětlování vnitřních partií domu, kde nemohla
být proražena okna. A prohlídku jsme zakončili na půdě,
jejíž trámy jsou dendrochronologicky datovány do let
1880 – 1881.
Všechny tři skupiny byly plně obsazené (počet návštěvníků se musel regulovat, protože zejména ve sklepě
je málo místa a větší počet lidí by se tam nevešel) a snad
byla většina z nich spokojena, protože až si nový majitel
tento dům koupí, nebude už možné si ho prohlédnout.
Tak na shledanou na Dnech evropského dědictví v příštím roce!
Poděkování patří vedoucí Městské knihovny
Bc. Železné za obětavé organizování všech tří prohlídek
a kurátorce městského muzea Mgr. Holubové, která ve
spolupráci s Mgr. Machálkem připravila zajímavou výstavku historických fotografií a vyobrazení domu č.p. 38.
Karel Bartošek

Pomáhat a chránit...
„Po stopách holešovského podzemí“. Sešli jsme se v 9:00
u kovárny, kde vedoucí této akce vtipně a věcně nás
provedl těmito místy. Z jeho vyprávění jsme se také
dozvěděli hodně zajímavého o Holešově. Po pochodu
zámeckými zahradami jsme v poklidném tempu došli
na Hájenku, kde jsme si opekli donesené špekáčky. Děti
a také všichni dospělí jsme dostali od vedoucího zlaťák
z pokladu, který nalezl v jedné z chodeb. Bohužel byl
z čokolády. Děti také dostaly drobné dárečky za malé
soutěže. Ti, co nešli, mohou litovat. Díky za to, turisté,
a již dnes se těším na další vámi pořádané akce.
Redakci předem děkuji za zveřejnění. S pozdravem
Vaši věrní čtenáři F. V. B.

Můj nákup v Bille za několik set korun sestával
z mnoha drobností a lahve saponátu. Nepostřehla jsem
povolený uzávěr, a když se láhev položila, její obsah vytékal pod nákup. Prodavačka mi bez nervozity podala
roli papíru a začala jsem s úklidem. Přede mnou stojící
student – policista se nabídl a začal pomáhat s likvidací
nehody. Překvapeně jsem poděkovala a konstatovala,
že s tou pomocí začíná hned od začátku. Na první ročník
Policejní školy nevypadal a ještě jednou děkuji za jeho
pohotovost a dobrý skutek v potřebnou dobu. Přeji mu
úspěch v náročné práci policisty.
seniorka Na
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Výtěžek charitativní drakiády pomůže v azylovém domě
Sbor dobrovolných hasičů Holešov letos opět uspořádal charitativní drakiádu, která byla oživena pestrým
doprovodným programem. Nejen že si děti užily pouštění draků, ale mohly se svézt v originálním vláčku,

zkusit si hod tomahawkem, oštěpem i nožem, svézt se
na koni, nechybělo hudební vystoupení, představily se
také holešovské mažoretky a nakonec dorazil také klaun
Brdík. Větrné odpoledne pak bylo zakončeno menším

ohňostrojem. Dobročinný účel této akce byl letos směřován na podporu maminek v nouzi. Výtěžek 2048 Kč tak
poputuje do azylového domu v Kroměříži.
Hana Helsnerová

Evropský týden mobility aneb „Den bez aut“
SVČ Tymy ve spolupráci s Městem Holešov, Střední
policejní školou MV Holešov, holešovskou pobočkou
Českého červeného kříže a společností BESIP opět připravilo zážitkový program zaměřený na mobilitu. Akce
nazvaná „Den bez aut“ je každoročním projektem, který
si klade za cíl osvětu žáků základních škol. Na hřišti na
Novosadech si žáci 3. Základní školy Holešov mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, přiučit se úkonům první pomoci,
plnit dopravní úkoly nebo trénovat koordinaci pohybů.

Ostatní školy se z důvodu vytíženosti a také kvůli složité
epidemiologické situaci tentokrát z účasti omluvily.
Letošní téma Evropského týdne mobility „Bezemisní mobilita pro všechny“ odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050
i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele
s hendikepem.
Hana Helsnerová
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Oslava 115 let fotbalu v Holešově
Mistrovským utkáním mezi domácím týmem SFK
ELKO Holešov a FC Kvasice oslavili fotbalisté v Holešově
své 115. výročí. Ačkoliv nějaký čas trvalo, než se kopaná
v Holešově prosadila, díky odhodlaným sportovcům zakladatelům si však našla ve společenském životě své
místo a je tomu tak dodnes. První fotbalové utkání se
odehrálo právě na Střelnici, kde také v sobotu 19. 9.
2020 proběhla již zmíněná oslava. Zajímavý a na skvostné momenty bohatý zápas sledovalo více než 300 diváků, kteří vytvořili velmi silnou fanouškovskou základnu.

Hned dvěma góly se se svou aktivní fotbalovou kariérou
rozloučil předseda klubu SFK Elko Holešov Milan Roubalík, kterými pomohl svému týmu k zasloužené výhře 6:3.
O přestávce přišli na řadu ti nejmenší holešovští fotbalisté, kteří předvedli nejen svůj talent, ale také vše, co
se pod vedením svých trenérů již naučili. Diváci se tak
mohli přesvědčit, že v našem městě vyrůstají další a další
generace nadějných sportovců.
Město Holešov při této krásné příležitosti ocenilo
ty osobnosti, které dříve i nyní zanechaly a zanechávají

nesmazatelné stopy v holešovském fotbalu. Mezi nimi
například pan Svatopluk Grygera, oceněn in memoriam,
pan Rudolf Hlavica, pan Rudolf Fuksa, pan Milan Roubalík a další. Pamětní listy a dary předával starosta města
Holešova Rudolf Seifert, další zastupitelé města a významný fotbalový reprezentant Zdeněk Grygera.
Děkujeme všem, kteří přišli společně s fotbalisty
oslavit toto krásné výročí a všem, kteří budou i nadále
přicházet fandit a podporovat holešovské hráče.
Hana Helsnerová

Holešovští bojovníci dovezli medaile a titul mistra České republiky
4.-6. září se v Teplicích konalo mistrovství České
republiky v kickboxu. Holešovští thaiboxeři nastoupili
do bojů podle pravidel K1, která jsou thajskému boxu
z nabízených kickboxerských disciplín nejbližší. Zuzana
Malíková v semifinále po velmi dobrém výkonu prohrává
na body s mnohem zkušenější soupeřkou. Tomáš Sehnálek, taktéž končí v semifinále, kdy mu K1 pravidla úplně
nesedla a nemohl využívat thajského klinče ani údery
lokty. Třetí ze zástupců holešovského Rednecks gymu, Jan
Sklenář, poráží ve čtvrtfinále před limitem soupeře z Ústí
nad Labem. V semifinále vítězí stylem KO nad zkušenějším soupeřem z Příbrami. Ve finále se utkává s českým
reprezentantem a vítězem světového poháru v kickboxu
Pavlem Wolfem z klubu Blue Dragon Aš. Taktický souboj
je do posledních vteřin velmi vyrovnaný, když tu v závěrečných vteřinách Honza Sklenář trefuje soupeře technikou rukou z otočky, přidává tři přesné boxerské údery,
na závěr kop kolenem a strhává vítězství na svou stranu.
Z mistrovství ČR tedy do Holešova vezeme dvě bronzové
medaile a jednu zlatou a titul mistra České republiky.
Děkujeme za přízeň a podporu.
Petr Osokin
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Letní příprava vzpěračů, Akademické MČR a Czech Weightlifting Open
Výběr vzpěračů z Holešova začal přípravu na podzimní část sezóny soustředěním v Polské Mroczy, která
je rodištěm olympijského vítěze z Londýna Adriana Zielinského. Polsko se o své sportovce stará velmi dobře,
a proto po tomto úspěchu vyrostla ve čtyřtisícové Mroczy nová vzpěračská hala. Kvalitní je i zázemí a vybavení
haly. 12 platforem, každá s kompletní sadou Eleiko činek
a závaží. Desetičlenná výprava z Holešova zde mohla týden trénovat spolu s juniorskými medailisty z ME i MS.
I díky podpoře města Holešov se tak mohli naši sportovci
připravovat v profesionálních podmínkách tohoto centra.
Že těžká dřina přinesla ovoce se potvrdilo hned
na první mistrovské soutěži po koronavirové pauze.
Na Akademickém Mistrovství ČR, které se konalo současně s Czech Weightlifting Open se představilo 12 závodníků v dresu Holešova.
Třídenní soutěž odstartovala v pátek nejlehčími kategoriemi do 55 a 59 kg u žen a 73 kg u mužů. V poslední
jmenované odstartoval i Petr Bárta, který s výkony 100
kg v trhu a 120 kg v nadhozu obsadil 2. místo mezi vysokoškoláky a 3. místo v OPENu. V ženské kategorii do
59 kg jsme mohli vidět Adrianu Pavlíkovou. 48 kg v trhu
a 58 kg v nadhozu stačilo na 8. místo.
Další dvě holešovské závodnice se představily až
v neděli. Kateřina Jarošová se umístila s výkonem 96 kg
ve váze do 76 kg na 5. místě. V kategorii nad 76 kg dosáhla na stříbrnou medaili Lucie Režnarová.

Adriana Pavlíková, Katka Jarošová a Lucie Režnarová před
pokusem

Z mužských výkonů je třeba vyzdvihnout především medailisty. Víťa Maruška získal v kategorii do 81 kg
stříbro. Stejně tak i Vít Kořínek v kategorii do 89 kg. Ten
obsadil stejnou pozici i na Akad. MČR, kde jej na 3. místě
doplnil Daniel Kolář, který však v OPENu obsadil nepopulární 4. místo. Kategorii do 96 kg vyhrál v nových českých rekordech reprezentant Josef Kolář. Při přepočtu na
body bez rozdílu vah dokonce s 370 sb. obsadil druhou
pozici hned za olympionikem Jiřím Orságem z Karolínky.
Další reprezentant, Martin Novotný, se v akademickém

mistrovství umístil hned za ním, v OPENu to ovšem
stačilo pouze na bronz. Ve váze do 102 kg se představil
poslední z bratrů Kolářů – Jan. Honza vytvořil nový juniorský rekord v nadhozu a ve dvojboji, což mu stačilo na
2. místo v OPENu.
Stále máme otevřen nábor nových talentů od 10 do
18 let. Pro informace prosím kontaktujte Mgr. Daniela
Koláře na čísle 737 665 114 nebo se informujte na stránkách (www.vzpiraniholesov.cz) případně instagramu
(@weightlifting.holesov).

Výsledky všech našich závodníků můžete vidět v tabulce:
Jméno
Adriana Pavlíková
Kateřina Jarošová
Lucie Režnarová
Petr Bárta
Vítězslav Maruška
David Kolář
Vít Kořínek
Daniel Kolář
Martin Lachnit
Josef Kolář
Martin Novotný
Jan Kolář

Kategorie
do 59 kg
do 76 kg
nad 76 kg
do 73 kg
do 81 kg
do 81 kg
do 89 kg
do 89 kg
do 89 kg
do 96 kg
do 96 kg
do 102 kg

Výkon
106 kg (48 + 58)
96 kg (43 + 53)
134 kg (59 + 75)
220 kg (100 + 120)
242 kg (107 + 135)
191 kg (83 + 108)
280 kg (124 + 156)
223 kg (108 + 115)
215 kg (95 + 120)
328kg (146 + 182)
275 kg (120 + 155)
289 kg (129 + 160)

Umístění
8.
5.
2.
3.
2.
7.
2.
4.
6.
1.
3.
2.

Jan Kolář po závěrečném pokusu v trhu. Český rekord, který vydržel zhruba 60 s.

Josef Kolář – akademický mistr ČR a Martin Novotný – akademický vicemistr ČR, oba v katzegorii do 96 kg

Josef Kolář po českém rekordu v trhu na 146 kg
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Mažoretkám se září vydařilo
Bohatý program a plno úspěchů – takové bylo babí
léto a začátek nového školního roku. Kvůli současné situaci se spousta akcí přesunula na měsíc září, proto měly
holešovské mažoretky po letních prázdninách opravdu
nabitý program. Všechna děvčata se ale na tuto možnost
se předvést po několikaměsíční pauze bez soutěží a vystoupení velmi těšila.
První příležitostí byla dne 2. 9. účast na ZUŠ Folklorika Kempu v krásném Resortu Rybníček v Blatnici pod
Svatým Antonínkem. Zde se jako hosté zúčastnily obě
naše skupiny Baby Lentilky a Lentilky pestrého tanečního programu pod širým nebem.
V sobotu 5. září získala skupina Lentilky díky vítězství na Mistrovství Evropy mažoretek 2019 ocenění města Holešova jako „Sportovní kolektiv roku 2019“.
Další významné ocenění obdržela dne 15. září ve
zlínské Baťově vile naše hlavní vedoucí Mgr. Lenka Klepalová. Za svou dlouholetou práci s mládeží v oblasti
volnočasových aktivit si z rukou představitelů Zlínského
kraje převzala medaili a pamětní list s poděkováním.
Zúčastnily jsme se také dvou soutěží – kvalifikačních kol pro sóla a dua Svazu mažoretek a twirlingu ČR.
První kvalifikace proběhla v neděli 13.9. v Hluku, další
pak o víkendu 26. – 27.9. 2020 v Benešově. Všechny
naše reprezentantky předvedly perfektní výkony a precizně zacvičené choreografie, které připravily trenérky Jolana Saibertová a Kateřina Lysková. Závodnice ve výkonnostní třídě A a B získaly postup na Mistrovství ČR, které
se bude konat v polovině října v Ronově nad Doubravou.

Adéla Brázdilová (junior mladší B ) - 2. místo
Veronika Hodonská (junior mladší A) - 2. místo
Lucie Šturmová (junior mladší A) - 5. místo
Kateřina Olšanská (junior starší B ) - 1. místo
Ivana Zrníková (junior starší A) - 1. místo
Zuzana Klanicová - nominace na soutěž Minimiss mažoretka roku 2020
Dua:
Emily Kubálková + Romana Šeděnková (děti B )
- 1. místo
Barbora Přikrylová + Zuzana Klanicová (děti B )
- 1. místo
Sabina Flašarová + Justýna Klanicová (junior mladší A)
- 1. místo
Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová (junior mladší A)
- 2. místo
Adéla Brázdilová + Magdaléna Fuksová (junior mladší
B ) - 1. místo

Patricie Anna Rozsypalová + Kateřina Kameníková (junior mladší B ) - 2. místo
Ivana Zrníková + Kateřina Olšanská (junior starší A)
- 1. místo
Vydařenou akcí byla také Přehlídka mažoretek
ve velké sportovní hale 1.ZŠ Holešov v neděli 20. září.
Ta měla být sice mezinárodní s početnou účastí našich
spřátelených souborů ze Zlínského kraje a ze Slovenska.
Bohužel se ale z důvodů současného stavu zúčastnily
jen naše holešovské skupiny a sólistky ze SDOM Zlín
a TS Stars Bystřice p. H. Přesto se bylo na co dívat
a děvčata i jejich rodiny a fanoušci si užili pestrou
a třpytivou podívanou. V bohatém programu byly
k vidění nejen skupinové choreografie Baby Lentilek
a Lentilek, ale také i vystoupení sólistek a dvojic. Tato
akce proběhla díky finanční podpoře města Holešova
a Zlínského kraje. Děkujeme!
Mažoretky Holešov, z.s.

Sóla:
Emma Horáková (minimažoretky) - 1. místo
Barbora Přikrylová (děti B) – 1. místo
Amálie Přikrylová (junior mladší C ) - 1. místo
Magdaléna Fuksová (junior mladší B ) - 1. místo
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Úspěšné družstvo žen SDH Holešov
Čtvrtým rokem jsme se jako družstvo žen z Holešova
účastnily Zlínské ligy požárního sportu. V týmu došlo jen
k jedné změně na levém proudu. Na tomto postu pomáhaly dvě zkušené proudařky, které se střídaly, Kateřina
Kvitová (SDH Bílany) a Klára Juráková (SDH Pravčice).
Bez pomoci holek bychom letos nejspíš nevyběhly a moc
jim děkujeme za pomoc.
Jelikož celou republiku zasáhla nemilá situace,
byla většina lig zrušena. Zlínská liga se rozběhla, avšak
v omezené míře, s méně závody a o něco později. Celkem jsme se zúčastnily 8 kol zařazených do ligy. Dále

jedné noční soutěže v nedaleké Podhradní Lhotě, kde
se pokazilo, co se dalo, a denní soutěže v sousedních
Zahnašovicích, kde to taky neklaplo dle plánů. Na první
kolo jsme zavítaly na Machovou, kde počasí moc nepřálo, a taky se to potvrdilo na našem výkonu. Byl to
začátek a nedělaly jsme si s tím velké starosti. Zhruba
první čtyři kola pro nás byla jak na houpačce, výsledky
se pohybovaly kolem nízko bodovaných příček. Letos
jsme do toho vkročily s tím, že to bude buď a nebo. Velké naděje jsme si nedělaly, byly jsme hlavně rády, že si
můžeme zazávodit. V druhé polovině ligy se to celé zlo-

milo. Pro překvapení většiny a hlavně nás jsme začaly
„ovládat“ všechny závody, které zbývaly do konce ligy.
Ze čtyř posledních závodů jsme si jednak odvezly důležité body do ligy a 3 putovní poháry, kdy nám jeden
přenechaly holky ze Zahnašovic na posledním kole ligy
v Hřivínově Újezdě, kde se rozhodovalo o našem konečném umístění ve Zlínské lize. Zde jsme podaly kvalitní
výkon, díky kterému jsme obhájily 2. místo z loňského
roku a staly se tak opět vícemistryněmi Zlínské ligy požárního sportu. Děkujeme všem za podporu a těšíme se
na nadcházející sezónu.

Holešovští sokolové uctili Den sokolstva
Za krásného počasí se sešli holešovští sokoli u sokolské
lípy, aby uctili památku padlých členů Sokola za I. a II. světové války. Památný Den sokolstva byl stanoven na 8. října.
Datum určila velmi smutná událost. V noci ze 7. na
8. října byl z popudu Reinharda Heydricha zabaven veškerý majetek sokolů v celé zemi a jejich zejména čelní
představitelé byli zatčeni, mučeni a mnozí popraveni.
Zpět se jich vrátila jenom hrstka. V té době bylo umučeno nebo popraveno takřka 1 500 sokolů, během celé
války to pak bylo na pět tisíc bratrů a sester. Obyvatelům
Holešova zřejmě nejbližší byl tehdejší starosta Sokola
Holešov Ladislav Jaroš, na jehož památku přijalo zdejší
gymnázium jeho jméno.

Němečtí okupanti se snažili utlumit působení sokolů, kteří hlásali národní hrdost a vlastenectví a tím
podporovali nenávist k německým okupantům, kteří se
snažili rozdělit celý náš národ. Mnozí sokolové právě pro
své smýšlení a podporování národa k odbojům tak za
svou činnost zaplatili tím nejcennějším, svým životem.
Aby jejich odkaz nebyl zapomenut, připomínají si sokolové z celé republiky právě 8. října jejich památku.
Výjimkou nejsou ani holešovští členové T. J. Sokol
Holešov. Jak již bylo řečeno výše, sešli se v hojném počtu
u sokolské lípy, kde byla krátce zmíněná historie a položeny květiny. Přítomný starosta Rudolf Seifert ocenil práci
sokolů a vyzdvihl vliv zejména na mladší členy sokola.

Poté se všichni vypravili k brodu říčky Rusavy, kde vypustili
vlastnoručně vyrobené lodičky z přírodních materiálů se
zapálenou svíčkou. Každá svíčka za jednoho popraveného
sokola. Lodičky byly v předchozích letech v drtivé většině
jednoduché, ale svůj účel splnily. Letos však tatínkové
zejména nejmladších sokolů popustili uzdu své fantazii,
lodičky nádherně vyzdobili, tak jsme po Rusavě posílali flotilu lodiček nejrůznějších tvarů i barev. Vzhledem
k dešťům předchozích dnů byl proud poměrně silný, takže
lodičky uháněly jako o závod k radosti všech přítomných.
Poté jsme se vrátili k sokolovně, kde jsme nádherný
den zakončili opékáním špekáčků.
Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov
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I holešovští zahrádkáři mají svou historii
Naše organizace navazuje na činnost historického
zahrádkářského spolku, která se datuje již rokem 1884.
Je spojena se jménem Františka Skopalíka, pokrokového rolníka, který se spolupodílel na vzniku a činnosti
„Okresního hospodářského spolku" v Holešově. Spolek
nechal v roce 1896 postavit Zimní hospodářskou školu
(dnes Praktická škola na Palackého ulici). Podílel se na
rozvoji moderního zemědělství, včelařství a ovocnářství
v našem regionu a již tehdy začal vydávat časopis Hospodářský zpravodaj.
První výstava ovoce v Holešově se konala v roce
1902 a dala podnět k rozšíření ovocnářství na Holešovsku. Tímto se začaly konat každoroční výstavy a přednášky ze všech oborů zemědělství. K přerušení došlo
rokem 1914 první světovou válkou. Vzestup nastal až
po II. sv. válce. Významným datem byl 9. červen 1946,
kdy byl zvolen přípravný výbor, který utvořil v Holešově odbočku Svazu zahrádkářů v Praze, v čele s prvním
předsedou Vincencem Krejcárkem. Ale až v roce 1948
byly schváleny stanovy Spolku zahrádkářů v Holešově,
a tak se spolek stal samostatnou právnickou organizací
pod vedením předsedy Vladimíra Pechy.
Po válce vznikalo na mnoha místech republiky
hodně spolků, jednot a klubů ve smyslu zahrádkářských
organizací. Z toho důvodu došlo 29. září 1957 k ustanovení jednotné zahrádkářské organizace, které byl dán
název „ Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů“. Od
1. ledna 1969 vydává svaz svůj první odborný časopis

„ Zahrádkář“. K současnému přejmenování na “ Český
zahrádkářský svaz došlo v roce 1979 na VI. sjezdu ČOZS.
Holešovští zahrádkáři se podíleli na vzniku zahrádkářských osad, vysazovali stromy, organizovali osvětové
přednášky, zájezdy, bály a také oblíbené výstavy ovoce
a zeleniny, tehdy ještě v prostorách zámku. Ve druhé
polovině dvacátého století patřili v Holešově k nejaktivnějším spolkům. V roce 1982 měla organizace 683 členů
a 13 zahrádkářských osad.

Na základě toho v roce 1983 započala výstavba „ Zahrádkářského domu“ na Dlážankách. Zahrádkáři při tom
odpracovali přibližně 4500 brigádnických hodin. Jeho
součástí je sušárna ovoce, varna povidel, moštárna, stolařská dílna a obchod (později restaurace “Na Kopečku“).
A tak v říjnu 1984 se již mohla konat výstava ovoce a zeleniny ve velkém sále Domu zahrádkářů na Dlážankách.
Předsedou zahrádkářů byl př. Ladislav Vyňuchal.
Od roku 1990 procházelo zahrádkářství krizí. Společenské změny postavily zahrádkáře neoprávněně do
pozice zcizitelů pozemků a ničitele ploch zeleně. Půda se
navracela vlastníkům a důsledkem toho se rušily některé
osady. Přesto zahrádkáři prokázali svoji životaschopnost
a činnost organizace byla stále bohatá. Nadále pokračovali ve své činnosti, propagovali zdravý způsob života,
ochranu a údržbu krajiny. Od roku 2005 se organizace
zapojila i do soutěží pro žáky základních škol a středoškoláky, zejména pro děti, které mají zájem o přírodu
a ekologii. Soutěž již probíhá každoročně pod názvem
„Mladý zahrádkář“. Další výzvou pro šikovné děti,
ale i dospělé zahrádkářky se staly floristické soutěže.
V těchto soutěžích už naše ZO ČZS má úspěchy i v republikových soutěžích.
V současné době má zahrádkářský spolek v Holešově 120 členů a díky nabídkám akcí pro všechny obyvatele naše členská základna nestagnuje.
Výbor ČZS Holešov

Floristická soutěž - celostátní kolo
Celostátní kolo Floristiky se konalo na výstavě
Flora Olomouc 2.10. 2020 a naše soutěžící zahrádkářky
se opět umístily na předních místech. Tereza Úlehlová,
soutěžící v kategorii juniorů získala od hodnotící komise
nejvíce bodů a tím si získala 1. místo. Paní Dvorníková
Renata, v kategorii seniorek obhájila krásné 2. místo.
Soutěžící měly za úkol uvázat kulatou kytici z podzimních květů a jako druhý úkol měly seniorky vytvořit
vypichavaný věnec z podzimních květů a plodů a juniorky musely naaranžovat do proutěného koše taktéž
plody a květy spojené s podzimem.
za ZO ČZS Holešov, V. Čablová
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PROČ STUDOVAT U NÁS?

VYUČUJEME perspektivní obory - zaměření na prakticky uplatnitelné znalosti.
NAUČÍTE SE PRACOVAT s moderní technikou
(strojírenství, polygrafie, elektrotechnika, informační technologie a design).
SPOLUPRACUJEME s významnými společnostmi, institucemi a firmami.
POŘÁDÁME lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy v rámci projektů,
soutěže, stáže žáků v tuzemsku i v zahraničí, kroužky a jiné zajímavé akce.
NAVŠTĚVUJEME mezinárodní veletrhy a výstavy.
NAŠIM ABSOLVENTŮM SE OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI PRÁCE V TUZEMSKU I V ZAHRANIČÍ.

STROJÍRENSKÉ OBORY

POLYGRAFICKÉ OBORY

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Mechanik seřizovač (maturitní vysvědčení)

1. zaměření: Programování CNC strojů
2. zaměření: Programování plastikářských strojů

Obráběč kovů (výuční list)

Zaměření: Operátor CNC a konvenčních
obráběcích strojů

Strojní mechanik (výuční list)
ELEKTROTECHNICKÉ OBORY

Mechanik elektrotechnik (maturitní vysvědčení)

Reprodukční grafik pro média (maturitní vysvědčení)
Tiskař na polygrafických strojích (výuční list)

Městské informační centrum Holešov prodává nové turistické známky pro Šachovu synagogu a zámeckou kovárnu. Dřevěné turistické známky jsou zařazeny do speciální sběratelské edice, ve které je již zámek a město Holešov.

Zaměření: Seřizovač tiskových strojů

Knihař (výuční list)

Zaměření: Seřizovač knihařských strojů
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Informační technologie (maturitní vysvědčení)

Zaměření: Zaměření na počítačové sítě a robotiku

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Elektrikář – silnoproud (výuční list)

Zaměření: Specialista pro silnoproudé
a inteligentní elektroinstalace
DESIGN A ZPRACOVÁNÍ

Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření: Design výrobků (maturitní vysvědčení)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. 11. 2020 (8–17 h) • 21. 11. 2020 (8–13 h)
19. 1. 2021 (13–17 h) • 9. 2. 2021 (13–17 h)

• www.spspzlin.cz •

Po telefonické domluvě můžete navštívit školu i v jiném termínu, tel.: 577 573 100.
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ČSOB po rekonstrukci zpět
Po úpravách otevíráme
dveře naší pobočky
ČSOB v Holešově.
Cokoli řešíte
v oblasti financí,
jsme tu pro Vás
každý pracovní den.

Tak se určitě
zastavte –budeme se těšit!
Pavla Rypková
ředitelka pobočky
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Seriál o zajímavostech ze sbírek městského muzea a galerie
Holešov díl 2: Vzácný železničářský kord
Pro prezentaci naší unikátní sbírky zbraní jsme vybrali vzácný rakouský kord, který se již v hojném počtu
v jiných muzeích tolik nenachází. Jedná se o kord z druhé poloviny 19. století určený železničním úředníkům.
Nejzajímavější motiv se nachází na profilované
záštitě se sklopeným záštitným lístkem s emblémem
okřídleného kola. Právě okřídlené železniční kolo symbolizuje vztah k železnici či železniční dopravě. Stejný
motiv se objevuje ještě třikrát, a to na dochované kožené pochvě s mosazných kováním. Bohatě zdobena
je také spirálně kanelovaná rukojeť s kulovou hlavicí
a prutový koš s reliéfem akantů. Kord se dochoval
ve velmi dobrém stavu.
Sbírkový fond militarií čítá na 235 předmětů, které
se všeobecně rozdělují na zbraně chladné (např. meče,
šavle, kordy, palaše, lovecké tesáky, bodáky, dýky atd.)
a zbraně palné (např. vojenské pušky, kulovnice, brokovnice, vzduchovky, pistole, revolvery atd.). Muzejní
sbírka obsahuje členitost jednotlivých typů zbraní, a to
s chronologickým rozsahem od 18. století do 20. století.
Nikol Holubová a Dana Podhajská

ŘIDIČ VZV

ŘIDIČ VZV

140 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE

140 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE

Požadavky:
Platný průkaz řidiče motorových VZV,
praxe s řízením VZV min. 2 roky, spolehlivost, samostatnost,
aktivní přístup k práci

Požadavky:
Platný průkaz řidiče motorových VZV,
praxe s řízením VZV min. 2 roky, spolehlivost, samostatnost,
aktivní přístup k práci

PRACOVNÍK DO VÝROBY

PRACOVNÍK DO VÝROBY

130 Kč/hod. + výkonnostní prémie

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

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Požadavky:
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního
růstu, jeřábnický, vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

Očekávany termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o.
Antonín Kozubík – vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148

Očekávany termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s. r. o.
Antonín Kozubík – vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148

