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Dvě nové výstavy zahájeny

Představujeme letošní investice města
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Jaro v krajce – výstava, která má srdce
V této složité době jsme velmi rádi, že máme k dis-

pozici výstavní prostor, který je adekvátní pro pořádání 
různých nekontaktních výstav. Ještě větší radost ale 
máme z toho, že je tato galerie za sklem stále více ob-
líbená u vás, návštěvníků.

Úspěšně jsme zahájili jarní výstavu s příznačným 
názvem Jaro v krajce. Pracovníci Městského kulturní-
ho střediska ve spolupráci s paní Martou Stiborovou, 
která poskytla všechny nádherné krajky, a hlavně pak 
s aranžérkou Lenkou Jagošovou vytvořili opravdu po-
zoruhodnou výstavu plnou jarních inspirací, něžnosti  
a nádherných dekorací.

foto: Hana Helsnerová

Při troše fantazie můžete v arkádách zámku vidět 
několik samostatných, avšak prolínajících se „místností“, 
které jsou obklopeny květinami, přírodními materiály, 
kraslicemi, ale také nábytkem, doplňky, příbory, soš-
kami…to celé doplněné o jemné krajky, které výstavě 
dodávají kouzlo křehkosti.

Výstava je přístupná každý den od 10 do 19 ho-
din a je zdarma, návštěvníci ale mají možnost přispět 
dobrovolným příspěvkem. Těšit nás bude přibližně do 
Velikonoc, poté ji vystřídá výstava květin, která vznikne  
ve spolupráci s holešovskými zahrádkáři.

w
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S L E D U J T E  N A

Pokud vaše kroky povedou přes nádvoří zámku, 
chvíli se u arkád zastavte, nechte se ovát tímto jarním 
nádechem, všímejte si detailů, načerpejte energii a užij-
te si tuto nádhernou výstavu, která opravdu má srdce...

Hana Helsnerová  
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení a milí Holešováci,
v  minulých dnech jsme přivítali astronomické jaro  

a v  neděli máme první jarní den. Můžeme si říci, „ko-
nečně“, protože letošní zima nám přináší spíše negativní 
informace, zážitky i zkušenosti. Nyní jsme a konečně dál 
budeme svědky probouzení přírody a tím se můžeme tě-
šit na veselejší část roku, jaro a následující léto. A za pár 
dnů nás také čekají nejvýznamnější křesťanské svátky, 
tradičně vnímané jako „svátky jara a nového života“ – 
Velikonoce. Tak si uvědomme, že: na jaře, když se příroda 
probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom 
načerpali novou životní energii, která nám přináší radost, 
spokojenost a dobrou náladu!

Od závěru loňského prosince procházíme nelehkou 
pandemickou dobou, která byla ještě umocněna tvrdými 
opatřeními vlády ve vztahu k pohybu obyvatel. Můžeme 
mít mnoho názorů na nemoc způsobenou virem Covid-19, 
na vládní opatření vyvolaná novou mutací a také ome-
zování naší svobody. Situace je ale složitá v nemocnicích  
a ve vztahu k zdravotníkům, proto je dobré základní hy-
gienická opatření dodržovat, respektovat nařízení a dou-
fat, že vše společně zvládneme a brzy se naše životy na-
vrátí alespoň trošku do normálu - „Věřím, že fantazie je 
silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie.  
Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zví-
tězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zá-
rmutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“ R. Fulghum. 

HOLEŠOV A MY A COVID
Už snad ani nelze zahájit jakékoli rozhovory  

a setkání zmínkou na současnou situaci vztahující se 
k  virové nákaze a už skutečně pandemii způsobenou 
koronavirem SARS zvaným Covid-19. Asi je zbytečné 
připomínat, že to bylo přesně před rokem začátkem 
března, kdy byli zaznamenáni první nakažení a že 
12. 3. 2020 byla poprvé republika uzavřena rázný-
mi opatřeními omezujícími obchodní a společenské 
aktivity. Následovalo uzavření škol a školek a další 
omezení, která se táhla až do května. Po menším 
uvolnění nastalo další omezování aktivit na podzim, 
s malým uvolněním před Vánocemi a nyní prožíváme 
velmi omezující opatření ve vztahu k cestování i k ne-
možnosti realizace naprosté většiny společenských, 
obchodních či volnočasových aktivit.

Ale je třeba jednoznačně říci – že se nejedná  
o válečný stav, že neexistují žádné fronty a linie (mys-
lím válečné), nikdo nemá nouzi a hlad a strach z násilí 
a likvidace či o své zázemí. Navíc je velmi chybné strašit 
obyvatele, štvát různé skupiny proti sobě, anebo je vy-
zývat k „oznamování“ přestupků jiných. Místo podob-
ných vyjádření bychom se měli snažit vytvořit důvěru 
mezi státními a samosprávnými orgány a obyvateli 
měst a obcí a společně ještě snad naposledy odolat této 
epidemii. Ona skutečně nová mutace prochází naší 
republikou od západu a nyní je na řadě východ země. 
Což se začíná projevovat. Opačně tomu bylo po Váno-

„Po čase zimním přichází jaro, po beznaději naděje, 
po noci svítá den.“

cích, kdy např. Zlínský kraj patřil k nejhorším územím  
ve vztahu k covid pozitivním obyvatelům ČR.

INVESTICE
Podobně jako je covid v  posledních úvodnících 

nosným tématem, patří k  tomu i investice. Přichází 
pozitivní doba příchodu jara a s  tím souvisí i zahájení 
sezonních prací. A to jak v oblasti stavební, tak i údržby 
majetku, zemědělských a zahrádkářských aktivit, ane-
bo třeba i úklidu svých obydlí, veřejných prostranství  
a přírodních lokalit či svých srdcí. 

Pokud bychom měli probírat chronologicky re-
alizované investice, tak již nyní probíhá bagrování  
a vytváření zázemí pro dvě místa nových podzemních 
kontejnerů. Ty budou osazeny do konce měsíce na 
začátku ulice Grohova a na sídlišti Novosady. Jedná 
se vždy o vybudování pěti podzemních kontejnerů na 
směsný odpad, papír, sklo a plasty. Tato zařízení umožní 
skladování většího množství odpadu oproti klasickým 
kontejnerům a přispějí k čistotě a kultivaci prostředí.

Podobně již byly zahájeny práce na revitalizaci 
zeleně, kdy je v  zámeckém parku vedle cyklostezky 
do Dobrotic budován malý val s  příkopem, aby se 
zabránilo motoristům vjíždět do zahrady a ničit ze-
leň i vzhled této významné památky. Samozřejmě,  
že bude vytvořeno několik míst pro otočení se na cy-
klostezce a vjezd do zahrady pro údržbu. Připravena 
je také obnova mlýnského náhonu – letos se jedná  
o část od nátoku (stavidla nad Dobroticemi, které 
bude rekonstruováno) po vantroky a potom část v zá-
meckém parku. Jak budování kontejnerů, tak i obnova 
zeleně a oprava náhonu jsou financovány významnou 
měrou, ale s  různou spoluúčastí města, z  programů 
Ministerstva životního prostředí. K tomu ještě můžeme 
doplnit obnovu zeleně a krajinných prvků v Tučapech.  
Podobně do druhé etapy vstoupilo budování vodovodu 
v Količíně (investice je také podporována z MŽP), kte-
rý by letos měl být dokončen. Po tlakových zkouškách 
hlavního řadu si budou moci občané vybudovat své 
přípojky.

V  ulici Grohova společnost VaK Kroměříž dokončí 
opravu kanalizace tím, že vyvložkuje samotné vedení 
a dokončí další potřebné práce. Poté by měla být zahá-
jena investice – zatím město čeká na vyjádření, zdali 
získá také alespoň částečnou programovou dotaci na 
komunikaci. Součástí realizace bude oprava komunika-
ce, chodníků a veřejného osvětlení. Další opravy osvět-
lení proběhnou i jiných částech města (Novosady aj.).

Největší investicí v  letošním roce bude bezesporu 
rekonstrukce krytého bazénu v hodnotě asi 85 mil. ko-
run. Nyní se dokončují přípravné práce a bude vyhlá-
šeno výběrové řízení na dodavatele. Podobnou velmi 
složitou a potřebnou investicí je další oprava Centra 
pro seniory. Jedná se o odstranění balkonů, zateple-

ní, opravu střechy a kotelny. I na tyto práce se město 
snaží získat dotaci, ale pokud se to nepodaří, budou 
muset být zahájeny z prostředků města. Připravuje se 
také vybudování sítí v lokalitě Třešňovy sady, budování 
parkoviště v ul. Tovární (naproti sport centra), ale i řada 
menších prací na opravě či obnově chodníků a komuni-
kací (chodníky u gymnázia, u Amerického parku atd.).

PODĚKOVÁNÍ
Holešovské kluziště - letos poprvé umístěno  

na Orelském hřišti - mělo město pronajato takřka na 
tři měsíce a v  neděli 14. března byl provoz ukončen. 
Na celkové hodnocení je ještě brzy, ale dovolím si tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se ochotně věnovali 
provozu tohoto oblíbeného zařízení, zajišťovali kvalitní 
led, starali se o výpůjčku bruslí a zabezpečovali pořádek 
a dohled. Ale protože vládní protiepidemická opatření 
byla po celou zimní dobu velmi přísná, tak se obsluha 
setkávala i s  velmi nevybíravým jednáním některých 
zájemců o bruslení. Ani město, ani provozovatel, tedy 
TS, ani pracovníci, kteří se o kluziště starali, za tato na-
řízení nemohou a buďme vůbec rádi, že v Holešově bylo 
možné si alespoň trochu zabruslit. Malost některých 
spoluobčanů je skutečně zarážející.

Poděkování si zaslouží i kulturní pracovníci, kteří 
se zasazují o propagaci našeho města třeba v TV a na 
internetu, nebo organizují velmi zajímavé výstavy 
v zámeckých arkádách - opět nebývalá aktivita v kra-
ji. A Holešov opět získal titul Historické město Zl. kraje  
a míří do celostátní soutěže. A poděkování také patří 
pedagogům a navíc 3. ZŠ a MŠ Sluníčko za mimořádný 
provoz i s přáním všeho nejlepšího všem ke Dni učitelů.

VELIKONOCE A PŘÁNÍ
Trocha chronologie - Po Květné neděli (28. 3.  

– ve 02 h. navíc nastává letní čas) následuje Modré pon-
dělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který 
je prvním dnem připomínajícím Kristovo třídenní utr-
pení a vzkříšení. Tzv. velikonoční třídenní zahajuje Velký 
pátek, připomínka dne, kdy Kristus zemřel na kříži. Bílá 
sobota odkazuje na Kristův den v hrobě a nočními obřa-
dy přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

Dovolte, abych vám popřál pokojné a radostné pro-
žití Velikonoc, nejvýznamnějších křesťanských svátků, 
chlapcům bohatou pomlázku a vyzdobte si svátečně své 
příbytky a svá srdce (i přes opatření vlády), děvčatům 
mnoho koledníků a „omlazení“ vrbovými proutky a všem 
pozitivní vstup do jarního období. Moc krásné Velikonoce 
a dny plné sluníčka…

„Nejlepší způsob, jak začít nový den, je po probuzení 
myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň 
jednomu člověku.“ Fr. Nietzsche.

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení z 1. zasedání ZM Holešova 
a 4. zasedání RM Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu
• podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabez-

pečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných  
hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2021 za finanční spo-
luúčasti města Holešova ve výši 20 %

• uzavření smlouvy s Komerční bankou, a. s., na úvěr  
k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 
města ve výši 15 mil. Kč dle předloženého návrhu

• poskytnutí věcného daru v podobě podlahového my-
cího stroje v hodnotě 80 tis. Kč  Hasičskému záchran-
nému sboru Zlínského kraje pro novou požární stanici 
v Holešově

• poskytnutí finančního příspěvku jednotě Orel Hole-
šov v případě obdržení dotace z NSA (Národní spor-
tovní agentura) na rekonstrukci víceúčelového hřiště  
s umělým chlazením do výše 4 mil. Kč

Úřední hodiny 
Městského úřadu Holešov 
od 1. 3. 2021
Vážení občané,
od 1. 3. 2021 má městský úřad úřední dobu takto:
Pondělí  7:30 – 11:00 a 12:00 - 17:00
Středa 7:30 – 11:00  a 12:00 - 17:00
Mimo tyto dny nebude úřad veřejnosti přístupný. 
Dosud objednané termíny zůstávají v platnosti. 
Pokud je to možné, nahraďte osobní kontakt pí-
semným nebo elektronickým. Osobní návštěvy 
mimo úřední dobu jsou možné pouze na základě 
předchozí telefonické dohody. 

Pro písemné podání je otevřena podatelna:
Pondělí 7:30 – 11:00  a 12:00 - 17:00
Úterý  7:30 – 11:00
Středa  7:30 – 11:00  a 12:00 - 17:00
Čtvrtek  7:30 – 11:00  a 12:00 - 15:00
Pátek  7:30 – 11:00

Ing. František Fuit, tajemník

Letní brigády města i v roce 2021

Ukliďme společně naše město

Letní studentské brigády již tradičně doplňu-
jí prázdninové dění v Holešově. Ne jinak tomu bude  
v letošním roce. Zastupitelstvo města má v rozpočtu 
vyčleněnu podobnou finanční částku jako v minulých 
letech a z toho důvodu již nyní začíná připravovat tuto 
jistě podnětnou aktivitu. Opět se bude jednat o fyzické 
práce na úpravě veřejného prostranství ve městě – popř.  
v místních částech – a také při údržbě zeleně a městské-
ho mobiliáře a významně i v zámeckém parku.

Nyní tedy pracovníci města připravují letní turnusy 
brigád a jejich zajištění. Turnusy budou čtyři po deseti 
pracovních dnech – zatím předběžně – 1. 7. – 16. 7.; 19. 
7. – 30. 7.; 2. 8. – 13. 8.; a 16. 8. – 27. 8. (svátky a víken-
dy se samozřejmě do těchto termínů nepočítají). Město 
bude nyní shromažďovat požadavky na potřebné práce 
od správců objektů a prostranství a také bude třeba 

rozdělit účast na brigádách rovnoměrně – tedy ve všech 
turnusech přibližně v podobných počtech účastníků.

Ale pokud nastane podobná situace jako v loňském 
roce, kdy byly zavřeny školy již v červnu – bude možné 
letní brigády zahájit již v červnu. O tom se rozhone v pří-
padě této možnosti operativně v květnu.

Město Holešov bude veřejnost a zájemce a jejich 
rodiče informovat tradičními způsoby v průběhu dub-
na. Ale předběžně můžeme uvést, že přihlásit se budou 
mocí zájemci od 3. května 2021 u Ing. Marie Krajcarové 
na MěÚ, ul. Masarykova 628 (3. patro vpravo).

Brigádníci budou ohodnoceni finanční částkou dle 
státem stanovené minimální mzdy, pracovní doba bude 
denně šest hodin a podmínkou je ukončená základní 
školní docházka, dovršení věku 15 let a samozřejmě 
zdravotní předpoklady „pro práci venku“.

R. Seifert

I letos se město Holešov připojí k celorepublikové 
akci „Ukliďme Česko“. Úklidy budou probíhat „bezkon-
taktně“. Místní organizátoři zřizují pro dobrovolníky 
takzvané Pytlomaty, v našem městě se o organiza-
ci postará SDH Holešov a SVČ Tymy. Hlavní úklidový 
den je naplánován na 27. března, kdy budou také  
v našem městě rozmístěny Pytlomaty. Tam si každý 
dobrovolník bude moci vyzvednout pytel na odpad-
ky, rukavice a spolu s tím také mapku s vyznačenými 
lokalitami, které je potřeba uklidit. Vyznačena budou 
také sběrná místa, odkud pytle s odpadky SDH Holešov 
sveze do sběrného dvora. Akce je tedy bezkontaktní,  
v rámci povolených území a záleží na každém z nás,  
jak se do úklidu města zapojí. 

Do celorepublikové akce se mohou zapojit třeba 
i běžci. „Na své si letos na jaře přijdou i běžci a běžkyně, 
kteří se do uklízení mohou zapojit v rámci tzv. ploggingu, 
zaštítěného organizacemi Běhej lesy a Rozběháme Česko.  
Ve zkratce se jedná o výběh, kde nejde o rychlost nebo 
délku trasy, ale o pomoc přírodě sesbíráním odpadků, kte-
ré tam nechali nepořádní spoluobčané. Nejen, že uděláte 
něco pro své zdraví, ale navíc přispějete k čistšímu veřej-
nému prostoru,“ uvádí organizátoři akce Ukliďme Česko.

Předem děkujeme všem, kterým není lhostejné 
prostředí, ve kterém žijeme. Ať už se zapojíte jakkoliv, 
každá zvednutá PETka se počítá.

Více informací získají zájemci o akci na FB "Sbor 
dobrovolných hasičů Holešov".                 Hana Helsnerová

Velikonoční přání
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám jménem Zastupitelstva města Ho-

lešova a pracovníků městských organizací pokojné  
a radostné prožití Velikonoc a mnoho zdraví, naděje, po-
zitivních myšlenek a sluníčka do letošních jarních dnů...

Rudolf Seifert, starosta
Pavel Karhan, místostarosta

Milan Roubalík, místostarosta

Rada města Holešova schválila:
• aktualizaci „Přílohy č. 1 - Svěřený majetek k hospoda-

ření - ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
k 31. 12. 2020“ v předloženém znění

•  poskytnutí 2. a 3. zálohy na provoz příspěvkové or-
ganizaci Centrum pro seniory, Holešov, Příční 1475,  
v dřívějším termínu dle potřeb organizace

• zařazení nových investičních akcí do plánu MAP, jeho 
aktualizaci a navýšení předpokládané finanční ná-
ročnosti původních akcí pro příspěvkovou organizaci 
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630,dle 
předloženého návrhu

• příspěvkovým organizacím rozpočet na rok 2021, střed-
nědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 a plán od-
pisů majetku na rok 2021 dle předložených návrhů

Přehledy všech usnesení naleznete na úřední desce 
města Holešova.

Hudební dárky od nás pro Vás
Stále se snažíme o to, abychom udrželi kulturu  

v našem městě živou. Možností není mnoho, ale úzké 
cestičky přece jen nacházíme. Tentokrát jsme si pro vás 
připravili sérii koncertů skvělých holešovských kapel. 
Sledujte YouTube kanál města Holešova a holešovské 
internetové televize. www.holesovtv.cz
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Holešov oslaví 700 let od vzniku města. V roce 2022.
Starší Holešováci si možná vzpomínají na velkole-

pé oslavy povýšení Holešova na město, které proběhly 
v roce 1972. Ti mladší si možná všimnuli obrovského 
nápisu na boční fasádě kina Svět – kolem (nesprávně 
modré - má být žlutá) věže z holešovského znaku je tam 
uvedeno: 1272 – 1972, 700 LET MĚSTA HOLEŠOVA.

Bohužel, nebo možná bohudík, ustanovení roku 
1972 jako 700. výročí vzniku města Holešova je zcela  
a úplně chybné. Když na konci šedesátých let minulého 
století začala vznikat iniciativa pro oslavy sedmisetleté-
ho výročí města, vyšli její tehdejší představitelé ze zá-
věrů holešovských vlastivědných pracovníků a historiků, 
které ale byly poplatné tehdejšímu, dnes již překonané-
mu stavu historické vědy. Stály na (před druhou světo-
vou válkou oblíbeném, tehdy už ale dost zastaralém) 
jazykovém hodnocení vývoje historického názvu  Hole-
šova. První zmínka o Holešově pochází ze slavné listiny 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1341, kde 
se Holešov nazývá Holešovice (Golesouici), což znamená 
“lid Holeše” ve smyslu ves, obydlená lidmi, které dovedl 
nějaký Holeš (stejně jako např. Martinice, Ludslavice, 
Jankovice a mnoho dalších vsí). Až v o více než 100 let 
mladší  listině olomouckého biskupa Bruna ze Šaum-
burka z roku 1272 týkající se založení hradu Šaumburka  
a směny vsí,  se hovoří o vsi Žopy ležící u Holešova (apud 
Holzowe). Hned tři roky na to vydává Záštit z Kurovic lis-
tinu, na které je jako svědek uveden Hugo de Holesow.  
A to holešovští vlastivědci považovali za důkaz, že se ze 
vsi Holešovice stalo někdy před rokem 1272 město Hole-
šov (stejně jako např. Přerov, Tovačov, Prostějov a další). 
To byl ale omyl. Změna názvu z Holešovic na Holešov 
totiž neznamenala povýšení na město, ale fakt, že tato 
ves získala na významu a velikosti a vznikl tam panský 
dvůr. Holešov je totiž přídavné jméno a znamená vlastně 
“Holešův dvůr” ve smyslu nějaké tvrze, hradu, či jiného 

panského sídla. Ke vzniku takovéhoto panského dvora 
došlo pravděpodobně kolem roku 1245, kdy byl Holešov 
(v tehdejších pramenech uváděný jako “Cholso”) určen 
za sídlo odvolaného olomouckého biskupa Konráda  
z Friedberka a zřejmě zde byl pro jeho potřeby panský 
dvorec postaven. Ale to je jiná kapitola, ke které se vrá-
tíme někdy později.

Pevným faktem, který zcela vyvrací představy star-
ších historiků o datu povýšení Holešova na město jsou 
ale současným historikem Daliborem Janišem nově ob-
jevené tři listiny v tzv. svatopavelském formuláři, které 
starší historici neznali. Tyto listiny pocházejí z roku 1300 
a Holešov je v nich označen jako trhová ves. Tedy ještě  
v roce 1300,  28 let po domnělém povýšení Holešova na 
město, je Holešov vsí. Sice významnou, velkou, s výstav-
ným panským dvorem, ale vsí. Až v listině z roku 1322, 
kterou vydal holešovský leník - biskupský man -Soběhrd 
z Holešova, jsou jako svědci uváděni dva holešovští měš-
ťané - cives. V roce 1322 je tedy Holešov již prokazatel-
ně městem a my tudíž až v příštím roce 2022 můžeme 

tvrdit, že uběhlo 700 let od povýšení Holešova na město 
(i když samozřejmě k vlastnímu povýšení došlo dříve, 
právě někdy mezi rokem 1300 a 1322. Ale nakonec takto 
byly koncipovány i oslavy v roce 1972, kdy se předpo-
kládalo, že k vlastnímu povýšení Holešova došlo PŘED 
rokem 1272).

Měli bychom tedy v Holešově oslavy 700 let města 
zopakovat v příštím roce, neboť to je to správné datum. 
Asi už tyto oslavy nebudou tak velkolepé, jako v roce 
1972, neboť tehdy, v době nastupující tuhé normalizace, 
ani moc jiný kulturní a společenský život ve městě nebyl 
a oslavy byly jakýmsi posledním vzepětím a dědictvím 
oživení z roku 1968, zatímco nyní (pokud nás zrovna ne-
dusí pandemie) je kulturní a společenský život ve městě 
mimořádně bohatý. Ale takovéto výročí, ta obrovská 
hloubka času, která na nás dýchá z hlubin historie (před 
700 lety vládl v českém státě král Jan Lucemburský!) 
stojí za důstojné připomenutí a uvědomění si té prastaré  
a skvělé tradice našeho města.

Karel Bartošek

Listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka

S jarním počasím se začínají rozbíhat investiční akce
Mezi první patří opravy chodníků, které budou  

v jarních měsících prioritou. Nových chodníků se dočká 
například ulice Samostatnost nebo ulice Palackého  
v lokalitě u Gymnázia. Průběžně se také opravuje ve-
řejné osvětlení ve městě. Renovace osvětlení přijde při-
bližně na 2 miliony korun a město ji bude realizovat za 
přispění Ministerstva průmyslu a obchodu z programu 
EFEKT (700 tis. Kč).  

Připravuje se také oprava Centra pro seniory, což je 
dlouhodobý projekt, jehož předpokládané náklady do-
sahují do výše 60 milionů korun. Realizován by měl být  
v letošním a příštím roce, a to za přispění Operačního 
programu Životní prostředí (cca 11 mil. Kč). Opravena 
bude střecha, balkony, proběhne zateplení budovy, 
oprava kotelny, rekonstrukce kuchyně a další.

Velkým problémem je parkování ve městě, v letoš-
ním roce se tento problém bude město Holešov snažit 
vyřešit nebo alespoň eliminovat na sídlišti U Letiště, kde 
vznikne nové parkoviště. Započato bude výstavbou ka-
nalizace a odlučovačem.

Mezi další projekty patří revitalizace zeleně v Ho-
lešově a následná péče. Jedná se hlavně o zámecký 
park, ale také například o park ve Všetulích a dalších 
lokalitách. Na tento projekt by měly být využity dotace 
z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 
12 milionů korun.

Další akcí je obnova mlýnského náhonu, která je 
členěna na 4 etapy. Z toho v letošním roce je plánovaná 
realizace 2 etap. 

Jedná se o obnovu části náhonu v zámecké oboře  
a horní části náhonu v Dobroticích od počátku náhonu po 
viadukt. V horní části náhonu zahajujeme kácení dřevin  
a další práce se budou odvíjet od termínů daných orgánem 
Ochrany přírody v návaznosti na výskyt chráněných druhů.

Celkové rekonstrukce se letos dočká také ulice Gro-
hova. Opravena bude silnice, chodníky a veřejné osvět-
lení. Mimo jiné zde budou instalovány podzemní kon-
tejnery na komunální i tříděný odpad a stejné podzemní 
kontejnery budou instalovány také na Novosadech. Re-
alizace budování kontejnerů bude v letošním roce stát 

2,5 milionu korun. Každé stanoviště bude tvořeno 5 kusy 
kontejnerů – 2 na komunální odpad, 1 na papír, 1 na 
plast a 1 na sklo. 

V obci Količín pak právě vzniká nový vodovod. Jed-
ná se o projekt za více než 25 milionů korun, kdy přibliž-
ně polovinu pokryje dotace Ministerstva zemědělství. 
Realizace probíhá od podzimu roku 2020. Práce nějakou 
dobu stagnovaly, a to z důvodu termínu zahájení staveb-
ních prací a počasí, které práce také ovlivnilo. S těmito 
faktory se počítalo, takže práce postupují dle plánova-
ného harmonogramu. 

Další informace nabízí reportáž Holešov TV.
Hana Helsnerová

w
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Jak dál s parkováním ve městě?
Problém s parkováním je nikdy nekončícím příbě-

hem. Neustále se potýkáme s nedostatkem parkovacích 
míst a s neukázněnými majiteli vozidel, kteří bez zábran 
parkují na zelených plochách veřejného prostranství  
a vymlouvají se slovy: „A kde mám jako stát?“. 

Nastává však čas uvědomit si, že když si pořizujeme 
auto, měli bychom mít vyřešené, kam ho zaparkujeme. 
Zatímco nikoho nenapadne pořídit pro 10členou rodinu 
jednopokojový byt, při pořizování aut nikdo takto neu-

važuje. Nepřemýšlíme, kam své auto na noc odložíme. 
Pokud nemáme vlastní pozemek, jsme odkázáni na ve-
řejné prostranství.

Povinností města ale není zajistit všem svým obča-
nům místa k stálému parkování svých plechových miláč-
ků. Ano, město by mělo vytvořit podmínky k dočasné-
mu odstavení vozidla, ale vždy v souladu s bezpečností 
ostatních občanů a s ochranou životního prostředí. Naše 
komunikace skutečně nejsou nafukovací.

Město Holešov se ale své odpovědnosti nezříká. 
Chceme situaci v dopravě řešit komplexně. Proto byl 
zpracován generel, který vyhodnotil současný stav.  
V oblasti „dopravy v klidu“, jak se parkování říká, navrhl 
několik způsobů jak městu odlehčit.

V souladu s generelem jsme proto již v loňském roce 
vybudovali nákladem města celkem 90 parkovacích míst 
za téměř 9,6 mil. Kč. Konkrétně šlo o 36 míst na Plačko-
vě, 49 míst u Domu s pečovatelskou službou na Novosa-
dech a 5 míst ve Smetanových sadech. Potřeba je však 
podstatně vyšší.

Právě proto, abychom ji mohli co nejdříve upoko-
jit, přistupujeme ke způsobu financování, který počítá  
i s příjmy od samotných motoristů. Parkovací plochy 
jsme pronajali naší obchodní společnosti, která na nich 
vybírá nájem. Efekt pro město: vrátí se mu DPH ve výši 
21 % a za roční pronájem inkasuje od Technických slu-
žeb 890 tisíc Kč. Tyto ušetřené peníze chceme uložit do 
„fondu parkování“, ze kterého vybudujeme další plochy.  
V současné době například vrcholí příprava parkoviště 
na sídlišti U Letiště, kde je situace také velmi kritická.

Věřím, že toto je cesta, jak situaci z dlouhodobého 
hlediska řešit. Doufám v pochopení a podporu především 
Vás občanů. Klíčová bude ochota zaplatit řádné parkovné 
na parkovištích města. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, 
zjistíme, že na privátních pozemcích nebo v některých 
okolních městech, je částka za parkování daleko vyšší.

Ing. Pavel Karhan
místostarosta města

Modernizace městského 
kamerového a dohlížecího 
systému pokračuje

foto: Jakub Nevřala

Ve snaze zvýšit účinnost našeho městského kamerového systému jsme nechali 
vypracovat v roce 2019 audit, který popsal jeho slabá místa. Ty se týkají, jak kame-
rových bodů, tak technického stavu a bezpečnosti uložení dat v návaznosti na stále 
se vyvíjející legislativu.

Od loňského roku postupně realizujeme potřebné změny. Do systému bylo in-
vestováno přes 1 mil. Kč s cílem snížit provozní náklady, zvýšit bezpečnost uložení 
dat a efektivitu celého systému. Proběhla digitalizace operačního střediska, která 
zajistila vyšší operativnost při ukládání a dohledávání dat a zabezpečila kompatibi-
litu systému s trendem technologického vývoje. S tím souvisí také rozvoj a obnova 
kamerových bodů, kdy systém chceme výhledově rozšířit o dalších cca 10 kamer.

Využíváme k tomu programy ministerstva vnitra, např. program Prevence 
kriminality nebo program "Slepá místa". V letošním roce máme v plánu realizovat 
kamery na autobusovém nádraží, kde jako jeho noví provozovatelé zajistíme uživa-
telům vyšší bezpečnost a na křižovatce ulic Partyzánská a Pivovarská, kde získáme 
dohled nad významnou lokalitou při vjezdu do města. Setkáváme se zde opakovaně 
s poškozováním nového zámeckého plotu lidmi, kteří navštěvují park mimo pro-
vozní dobu.

V průběhu roku se budeme zabývat přípravou podkladů, abychom mohli podat 
projektovou žádost na další etapu dobudování kamerového systému.

Ing. Pavel Karhan
 místostarosta města
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Můžeme si to dovolit?
Více než čtvrt století bylo mé pracoviště v přízemí 

holešovského zámku. Dost dlouhá doba na to, aby člo-
věk získal k místu nějaký vztah. Byl jsem u toho, když 
budova chátrala a díky spolku Castellum jsem mohl být 
také u jejího znovuzrození. Pamatuji se, že první kroky  
k obnově zámeckého areálu byly podniknuty ne v budo-
vě, ale v zámecké zahradě. Podle tehdejšího vyjádření 
odborníků na obnovu historických zahrad byla totiž prá-
vě ona jedním z klenotů mezi podobnými evropskými 
zahradami tím, že se v ní dochovala původní výsadba 
zejména ovocných porostů. V roce 2005, kdy zámek pře-
šel do vlastnictví města, však mohly být provedeny jen 
základní zásahy k její záchraně.

Skutečně reálná možnost  se objevila teprve  ne-
dávno. Byl zpracován projekt revitalizace ovocného sadu  
a podařilo se i zajistit potřebné finance. Zdálo by se, 
že nic nebrání tomu, aby obnovený zámecký sad ještě 
zvýšil historickou hodnotu celého zámeckého areálu.   

Z pohledu vlastníka, který chce být i dobrým hospodá-
řem je to výzva, která se s velkou pravděpodobností už 
nebude opakovat.

V našem nebohatém státě se však v poslední době 
šíří zvláštní folklór – já sám sice nic vybudovat nedo-
kážu, ale udělám všechno pro to, abych ti tvoji práci 
zhatil, nebo alespoň co nejvíce znepříjemnil. Bohužel se 
to netýká jen jednotlivců, i když – někdo musí být tím 
iniciátorem. V našem blízkém okolí je to již legendární 
souboj dálnice s křečkem, zastoupeným skupinou něko-
lika ochránců přírody. Ti prosadili pozastavení prací na 
rychlostní silnici, jejíž potřebu pro náš kraj všichni dobře 
známe.  Stejným způsobem se podařilo České ornitolo-
gické společnosti svou stížností prosadit zastavení prací 
na obnově zámeckého sadu. Nechci zde hodnotit a srov-
návat společenský přínos žádné ze stran. Ornitologové 
mají možná svůj – lepší projekt, kterým zachrání histo-
rický sad i ptactvo, které zde sídlí. Asi k tomu nebudou 

potřebovat ani ony dva miliony a umožní městu vrátit 
je dárci. Zatím se jim ovšem podařilo jen zastavit práce 
druhé strany, která má jasný cíl.

Společnost Castellum Holešov byla jedním z inici-
átorů převodu zámku do majetku města a jeho využití  
jako kulturního centra. Součástí areálu je i zámecký park, 
a proto nám nemůže být lhostejný jeho osud. Vítáme  
a oceňujeme každou snahu, která vede k jeho vylepšení. 
Neznáme konkrétní důvody, které způsobily zastavení 
prací na projektu záchrany zámeckého ovocného sadu.  
V této chvíli situaci hodnotíme jako samoúčelný postoj 
svazu ornitologů a snahu o poškození součásti historic-
kého areálu, který se městu podařilo vybudovat. Orni-
tologové teď dostávají velkou šanci ukázat, co dokážou 
vybudovat oni sami. 

Miroslav Olšina
místopředseda společnosti Castellum Holešov

zámecký park na Engelmayerově akvarelu

Umění se dostalo do holešovských výloh
Díky nápadu paní Jany Lochmanové vznikl projekt Umění do výloh. Zdánlivě oby-

čejný páteční večer se tak pro kolemjdoucí mohl proměnit v netradiční kulturní zážitek. 
Tři výlohy hostily tři hudební a taneční produkce. V kině Svět jsme byli svědky krásné-
ho tanečního vystoupení v podání Diversity Company, v Biograf Café zahrály na flétny 
Klára Šenkyříková a Alena Dostálová a ve výloze obchůdku Dobroty od Luci účinkovalo 
hudební těleso Musica Angelica. Za doprovodu Lucie Fajkusové a její harfy zazpívala 
Magdaléna Malaníková. Kolem výloh postupně prošly desítky lidí, mnozí se s nadšením 
zastavovali, zaposlouchali se a užívali si příjemný páteční podvečer. 

Opět se potvrdilo, jak moc lidem kultura chybí, a ukázalo se, jak je někdy snadné 
najít si ke kultuře cestu. Děkujeme za milý zážitek.   

Hana Helsnerová
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Vzpomínka na sestru Jarušku…
V nedávných dnech náhle odešla mezi ostatní sokolské seniorky sestra Jarmila Ondrušková  

ve svých 94 letech. Sokolkou byla od žákovských let a po nich s přibývajícími lety pokračovala její 
činnost cvičitelská v Sokole Všetuly. Na první slet po obnovení Sokola v roce 1990 ponechala při 
nácviku skladby pro seniory pod názvem Věrná garda. V dalších letech byla členkou výboru Sokola 
Holešov a v posledních letech předsedkyní Klubu seniorek. Patří jí dík za obětavou práci pro Sokol 
Holešov. Na sestru Jarmilu Ondruškovou budeme vzpomínat jako na obětavou a milou kamarád-
ku, se kterou jsme prožili sokolská léta v naší tělocvičně. 

Výbor T. J. Sokol Holešov

JUDr. Jarmila Pokorná, 
advokátka,
informuje, že i nadále provozuje 
advokátní praxi na adrese Hole-
šov, Sportovní 1460, telefon 604 
694 793, a poskytuje právní služ-
by zejména v oblasti rodinného 
práva (opatrovnictví, svěření dětí 
do péče, výživné, rozvody, vypořá-
dání SJM, vypořádání podílového 
spoluvlastnictví) a převodu nemo-
vitostí (kupní, darovací a směnné 
smlouvy, smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene, advokátní úschova)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
ÚMRTÍ    
Arnošt Pospíšil – Holešov
Jaroslava Vydrová – Holešov
Petr Žákovský – Holešov, č. Tučapy

Karel Galas – Holešov
Josef Šálek – Holešov
Marie Dudová – Holešov, č. Žopy
Bohumil Dusík – Holešov, č. Žopy

Antonín Šelešovský – Holešov
Ivana Kleinová – Holešov
Lenka Sedlářová – Holešov, č. Žopy
Petr Křenek – Holešov

Jarmila Ondrušková – Holešov
Vlastimil Skýpala – Holešov, č. Žopy

Arnošt Pospíšil už mele na nebesích
12. února zemřel ve věku 87 let jeden 

z nejvýznamnějších holešovských vlasti-
vědných pracovníků, mimořádně význam-
ná osobnost, mlynář každým coulem, pan 
Arnošt Pospíšil. Pocházel z opravdu velmi 
starého mlynářského rodu v Žákovicích 
a od dětství pracoval na rodném mlýně. 
Ten byl ale v roce 1951 znárodněn a rodina 
neskutečně těžce manuálně pracujících 
mlynářů byla komunistickým režimem 
perzekvována, osobně i společensky po-
nižována a to bez rozdílu, zda se jednalo  
o dospělé rodinné příslušníky či děti. 

Přes všechny těžkosti, zákazy, re-
žimní omezení a překážky se díky neoby-
čejné pracovitosti, vytrvalosti a přirozené 
inteligenci podařilo Arnoštu Pospíšilovi 
nejen vyučit mlynářem, ale i strojním zá-
mečníkem a později dokonce vystudovat 
strojní průmyslovku a pomaturitní stu-
dium energetiky. Pracoval jako mlynář 
– nejprve v Postoupkách a později jako 
vedoucí v Jemelíkově mlýně na náměstí 
Dr.E.Beneše v Holešově. Po hromadném 
rušení malých mlýnů se věnoval energe-
tice jako technolog a projektant v hole-
šovské Tonetovce a později v Benzině. 
Po odchodu do důchodu a restitucích se 
vrátil na svůj rodný mlýn v Žákovicích, 
kde jako živnostník mlel až do roku 1997.

Celý život se aktivně věnoval his-
torii, zaměřené zejména na mlynář-
ství. V této oblasti se stal opravdovým 
klasikem historie mlýnů a mlynářství  
v našem širokém kraji. Jeho badatelská 
činnost přinesla mimořádné poznatky, 
a zejména  historie vodních mlýnů na 
Holešovsku a Bystřicku patří k nejlépe 

zpracovaným v celé České republice, ba 
i v Evropě. Díky své velké erudici se stal 
významným členem holešovského Vlas-
tivědného kroužku a mimořádně ovlivnil 
jeho aktivity a výstupy.  Byl autorem ně-
kolika špičkových historických publikací 
o mlynářství, které se staly v oblasti naší 
vlastivědné literatury skutečnými best-
selery. Obdivuhodně zpracoval zejména 
historii vodních mlýnů, ale také dalších 
zařízení, poháněných vodou – pil, valch 
a hamrů -  na toku Rusavy, Mojeny, Moš-
těnky, Juhyně, Bystřičky, Dřevnice a pří-
tocích Bečvy. Ve své publikační činnosti 
se věnoval také historii své rodné obce 
Žákovic a žákovického mlýna, k velmi 
zajímavým knížkám patří historie za-
niklé osady Símře, násilně vystěhované 
v roce 1952. Svými odbornými pracemi 
se podílel rovněž na společné publikační 
činnosti Vlastivědného kroužku Holešov 
– Střípků z historie Holešovska. Jeho bib-
liografie čítá skvělých 14 titulů opravdu 
objevných a mimořádně zajímavých his-
torických děl! 

Své hluboké, detailní a současně  
i široké, do jiných vědních oborů zasahující 
znalosti skvěle, srozumitelně a přístupně 
prezentoval rovněž na řadě přednášek, ze-
jména pořádaných Vlastivědným kroužkem 
Holešov a Městskou knihovnou Holešov.

Arnošt Pospíšil byl ale také vášnivým 
a aktivním turistou. Už  od roku 1959 
byl členem holešovského Klubu českých 
turistů. Více než 30 let působil se svou 
ženou Alenou a později se synem Jiřím 
jako značkař turistického značení. Značkař 
patří mezi elitu turistů, protože v regionu 

provádí turistické značení, tedy zabývá se 
činností podloženou dokonalou znalostí 
terénu, citem pro vhodné umístění turis-
tických značek, svědomitostí a smyslem 
pro povinnost. Své turistické zaměření 
využil i při pořádání tzv. terénních exkurzí 
po stopách mlýnů a dalších zařízení pohá-
něných vodou,  do rodných Žákovic a do 
Simře pro členy Vlastivědného kroužku 
Holešov a další zájemce o vlastivědnou 
problematiku. Tyto terénní exkurze se ne-
zapomenutelně zapsaly do paměti všech 
jejich nadšených účastníků.

Odchodem Arnošta Pospíšila přišla 
nejen holešovská, ale snad i celá morav-
ská vlastivěda o zapáleného vlastivědce 
a historika, i o mimořádnou osobnost, 
skvělého člověka, vzor čestnosti, pocti-
vosti, přímosti a lásky k vědění. I když se 
nikdy neucházel o žádné funkce, byl pro 
mnoho mladších vlastivědných nadšen-
ců skutečným vzorem a osobou, která 

v plném smyslu naplňuje ono známé 
latinské Verba movent, exempla trahunt 
(slova hýbají, příklady táhnou).

Čest jeho památce
Za vděčné obdivovatele Karel Bartošek 

foto: Hana Helsnerová

 

 
 
 

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

www.autovrakoviste-trebetice.cz     autovrak@centrum.cz         

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 



10 | holešovsko www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Veřejné knihovnictví v Holešově 1945-1989
Holešovská knihovna po roce 1945 zastávala funkci 

okresní lidové knihovny, což znamenalo, že metodic-
ky řídila všechny knihovny spadající do jednotné sítě  
v Holešovském okrese. Změnilo se její řízení a organiza-
ce. Ředitelem se stal Jindřich Manďák, po něm byla na 
místo profesionální knihovnice v listopadu 1945 jme-
nována učitelka Eva Zhýbalová. Knihovna na počátku 
50. let v důsledku společenských změn znovu změnila 
název a stala se z ní Lidová knihovna v Holešově, která 
organizačně spadala pod Městský národní výbor. V roce 
1952 byl pak název změněn na Okresní lidová knihovna  
v Holešově. Bylo do ní převedeno 1800 svazků ze slou-
čené Státní doplňovací knihovny. Po skončení 2. světové 
války se do regálů vrátily knihy, které byly v době válečné 
zakázány. Čtenáři měli také možnost seznámit se s no-
vou, kvalitní světovou literaturou, a proto jejich zájem  
o knihovnu v poválečném období vzrostl.

 V padesátých letech docházelo k častému střídání 
pracovníků knihovny, a tak v roce 1955 nastoupily do 
knihovny pomocné síly Františka Macůrková a před ní 
ještě p. Onderková, která však brzy odešla. O rok později 
řady knihovnic posílily také M. Vyhlídalová a B. Chupíková. 
V prosinci roku 1956 odešla z pozice ředitelky Božena Vo-
syková – Janíčková a na její místo v lednu 1957 nastoupil 
v Josef Gazdík. Již v následujícím roce 1958 se stala jeho 
nástupkyní Libuše Majetičová, která na pozici ředitelky  
v knihovně strávila 18 let. S postupným nástupem ko-
munistického režimu k moci a zejména po roce 1959, kdy 
vešel v platnost nový Zákon o jednotné soustavě knihoven 
(knihovnický zákon), začaly knihovny plnit zejména funk-
ci ideologickou. Fond tvořila nejen beletrie, ale rovněž 
nepostradatelná stranická a politická literatura.

 Po uvolněných šedesátých létech následovala léta 
sedmdesátá, která byla charakterizována jako období 
„normalizace“. Z knihovny byla stažena díla těch autorů, 
kteří politicky neprošli při prověrkách v roce 1970. Knihy 
těchto autorů byly označeny písmenem „Z“, byly vypra-
covány seznamy a zabalené knihy byly uloženy ve škole 
v Dobroticích.

Personální obsazení knihovny se v těchto letech na 
nějaký čas stabilizovalo. V roce 1973 byl knihovnicím 
udělen titul Kolektiv socialistické práce. Vedoucím ko-
lektivu byla pracovnicemi knihovny navržena ředitelka 
knihovny Libuše Majetičová, jejich patronem se stal ře-
ditel školy, předseda kulturní komise a člen rady MěstNV 
Holešov Oldřich Konečný.

 Během roku 1977 došlo v kolektivu k dalším per-
sonálním obměnám. Na konci srpna 1977 odchází do 
důchodu ředitelka knihovny Libuše Majetičová a na její 
místo nastupuje dosavadní zástupkyně ředitelky Jiřina 
Valová – Šašková. Nastupuje také další absolventka od-
borné knihovnické školy v Brně Naděžda Kuchaříková, 
přes léto řady knihovnic posílila i dobrovolnice Marie 
Macháčková z Količína. Následující rok proběhl praktic-
ky beze změn, až v roce 1980 kolektiv knihovny posílila 
Eva Pešková a Alena Fridrichová a jako brigádnice Dana 
Tiefenbachová a Ivana Pešáková. Knihovnu opustila 
dlouholetá pracovnice Drahomíra Šimčíková. Knihovna se 
opět aktivně zapojovala do kulturního života a pořádala 
atraktivní besedy pro veřejnost. Roku 1982 do knihovny 

také nastupuje nová pracovnice Irena Železná. V roce 1986 
proběhla další změna na vedoucím postu. Jiřina Šašková 
se stala ředitelkou Okresní knihovny v Kroměříži a vedení 
holešovské knihovny převzala Eva Pešková.

 Lidová knihovna v Holešově zažila mnohá stěhová-
ní. Na prostory knihovny se zvyšovaly požadavky, které 
vyplývaly z faktu, že vzrůstal počet výpůjček i čtenářů. 
Předpokládalo se, že vhodným místem pro její umístění 
bude holešovský zámek, který se měl stát novým kul-
turně-společenským centrem pro veřejnost. V září roku 
1948 byl zámek zestátněn a později pak spravován hole-
šovským Okresním národním výborem. Poslední majitel-
ce zámku, hraběnce Barboře Wrbnové, byly po konfiskaci 
vyhrazeny tři místnosti ve druhém patře. Ty využívala do 
roku 1958, než byla po vykonstruovaném procesu uvěz-
něna a po svém propuštění v roce 1960 se na zámek již 
nesměla vrátit.

 Definitivní umístění knihovny do zámeckých pro-
stor se však dlouze řešilo a ke stěhování došlo nakonec 
až v roce 1956. Vzhledem k nevyhovujícím stávajícím 
prostorám budovy bývalé radnice byla knihovna nejdří-
ve dočasně přesunuta do uzavřeného hotelu Sokolský 
dům. Po nástupu ředitele Gazdíka v roce 1957 proběhly 
v knihovně, již sídlící na holešovském zámku v 1. patře, 
úpravy interiéru, byl pořízen nový nábytek a byly také 
upraveny prostory studovny a čítárny. V roce 1959 bylo 
knihovnictví centralizováno. Došlo také k další změně  
v názvu knihovny v důsledku zániku holešovského okre-
su a zřízení kroměřížského v roce 1960. Název Okresní 
lidová knihovna byl změněn na Městská lidová knihovna  
a doplněn o titul „vzorná“, neboť v roce 1959 holešovská 
knihovna obdržela od Ministerstva školství a kultury titul 
„vzorná“. V roce 1967 se knihovna zapojila do středisko-
vého systému a začala sloužit jako metodické a konzul-
tační středisko pro 21 knihoven z okolních obcí.

V roce 1974 se knihovna znovu přestěhovala, ačkoli jen 
v rámci budovy a 1. patra, do zádního traktu zámku. Nadále 
se aktivně zapojovala do kulturního života a podílela se na 
politické agitaci. V polovině sedmdesátých let došlo k elek-
trifikaci holešovského zámku, tedy i prostor knihovny. Ná-
sledně pak v červnu roku 1978 došlo k reorganizaci oddělení 
pro děti a mládež, kdy došlo nejen k přestěhování nábytku 
a úpravě podlahové krytiny, ale také k přeznačení a kom-
pletnímu opravení fondu. V roce 1983 proběhlo stěhování  
v rámci zámeckých prostor knihovny.

 Knihovnice Eva Vosyková zavedla pravidelné čtenář-
ské besedy, které se konaly minimálně jednou týdně. Tyto 
besedy byly realizovány jak ve městě, tak na vesnicích. 
Byly pořádány pro děti v knihovně, pro děti ve školách, 
případně také mimo školní rok v době prázdnin i v rekre-
ačních střediscích ROH. Tyto besedy byly součástí nových 
forem práce s knihou, využívaných k politické agitaci.

 Okresní lidová knihovna v Holešově se nezaměřova-
la pouze na práci s mladým čtenářem, ale také na čtená-
ře dospělé. Mimo propagace doporučených titulů se také 
zapojovala do masových akcí zaměřených na osvětu, 
jako byla literární pásma či relace do místního rozhlasu 
k významným výročím, tvorbou tematických nástěnek 
či výstavek nebo sestavováním kulturních programů  
u příležitosti nejrůznějších oslav.

 Knihovna také pomáhala rozvoji hospodářství  
a zemědělství tím, že pořádala besedy za účasti země-
dělských odborníků, rozesílala odbornou zemědělskou 
literaturu, z níž lektoři na vesnicích vytvářeli výstavky 
knih, či se ředitelka knihovny v období žní účastnila kul-
turních akcí konaných za účelem kulturního obohacení 
družstevníků. Samozřejmostí bylo také pořádání besed 
se spisovateli např. Kateřinou Lazarovou, K. J. Benešem 
či M. Gazdou.

 Při Vzorné městské lidové knihovně v této době fun-
goval také literární a recitační kroužek. Recitační kroužek 
vystupoval při veřejných akcích ve městě a pořádal pás-
ma poezie pro zemědělce a dělníky. Kroužky se scházely  
v prostorách Sdruženého závodního klubu, který se podí-
lel na pořádání pravidelných pohádkových besed a pásem 
kreslených filmů pro nejmladší děti. Pro starší byly pořá-
dány besedy a dramatizace knih vztahující se k učivu.

 Při knihovně fungoval čtenářský kroužek, ateistický 
kroužek a kroužek knihovnické odbornosti. V roce 1980 
začalo budování oddělení společenskopolitické literatu-
ry, které bylo nazváno Učebna stranického vzdělávání.

Knihovna sloužila také jako komunitní centrum pro 
vojáky z místní posádky, či centrum pro kroužky zahra-
ničních studentů, kteří se tady učili česky, aby mohli stu-
dovat na českých vysokých školách.

Knihovna se zapojovala do kulturního života  
a pořádala atraktivní besedy pro veřejnost. Například  
8. listopadu 1977 holešovskou knihovnu navštívila spiso-
vatelka Helena Lisická, která zde měla besedu spojenou 
s autogramiádou. 14. května 1980 se v Městské lidové 
knihovně Holešov uskutečnila beseda s Vladimírem Pá-
ralem a Josefem Nesvadbou a 6. října hostila knihovna 
spisovatele Miroslava Ivanova. V roce 1982 uspořádala 
besedy hned s několika osobnostmi, mimo jiné básní-
kem Josefem Suchým, scénáristou a spisovatelem Jiřím 
Švejdou, regionálním autorem Zdeňkem Zapletalem 
nebo spisovatelkou Hanou Pražákovou.

V roce 1984 holešovská knihovna ve spolupráci  
s Knihou n. p. instalovala ve svých prostorách panelovou 
a knižní výstavu k 40. výročí SNP „Slovo do epochy“. Pro-
story knihovny hostily také Vladimíra Menšíka a Bohu-
mila Bezoušku, kteří zde trávili čas před představením.

 Knihovna také sloužila jako místo, kde skláda-
li slavnostní sliby holešovští pionýři. Roku 1985 byla  
k 40. výročí osvobození v knihovně uspořádána panelová 
a knižní výstava s názvem „Do paměti národa“ a  výstava 
„Cesta svobody“.

Od roku 1987 v holešovské knihovně začal opět 
fungovat čtenářský kroužek, který seznamoval žáky zá-
kladních škol s provozem knihovny a půjčovní činností  
a také se zapojoval do tematických soutěží Klubu mla-
dých čtenářů v Praze, který byl založen při nakladatelství 
Albatros, kam holešovský kroužek několikrát obdržel 
pozvání na setkání nejlepších účastníků. Vedoucími to-
hoto kroužku byly pracovnice dětského oddělení Jitka 
Hamrlová a Lenka Hasníková. Činnost kroužku zanikla  
v roce 1997. 

Veškeré informace byly se souhlasem autorky čerpány 
z bakalářské práce knihovnice Hany Zaoralové.          

Hana Helsnerová
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větrný mlýn v Roštění

Březen, měsíc čtenářů Předčítání 
holešovských pověstí Že se v době covidové nedostaneme do knihovny? 

Nedá se nic dělat, i s tím si poradíme. Měsíc březen je 
měsícem čtenářů, proto si i letos knihovna připravila 
několik zajímavostí, které se ale mohou uskutečnit 
pouze on-line. O nápadité kostýmy a výzdobu knihov-
ny sice přijdeme, ale i přesto probíhá pestrý program.

Jako první odstartoval virtuální kvíz o knižní ceny, 
do kterého se mohou zapojit všichni, kteří si chtějí ověřit 
své znalosti literatury. Stačí jen poznat, z jakého literár-
ního díla pochází jednotlivé úryvky, a správné odpovědi 
zaslat na adresu zaoralova@mks-holesov.cz. Kvízové 
otázky najdete na webu knihovny, na facebooku i vyle-
pené přímo u vstupu do knihovny.

Následovat měla on-line přednáška o historii  
a zajímavostech arcibiskupské knihovny. Tato před-
náška byla ale z důvodu nemoci přesunuta na neu-
rčito, jakmile se dozvíme o novém termínu konání 
této akce, budeme Vás informovat, abyste o možnost 
poslechnout si zajímavé informace nepřišli. Přednášet 
bude, třeba v tom čase už naživo, kurátor a správce 
knihovny Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži 
Bc. Cyril Měsíc. Opravdu se máme na co těšit, protože 
knihovna Arcibiskupského zámku je studnicí zajíma-
vostí, od nejstarší knihy z 9. století, přes nejmenší 
knihu knihovny - Korán, psaný na pergamenu až po 

zakázané knihy, takzvané libri prohibiti. Podrobnosti 
budou zveřejněny na webových stránkách.

26. března se pak s paní Leonou Machálkovou, 
členkou Vlastivědného kroužku, budeme moci naučit 
zdobit velikonoční kraslice několika různými způsoby. 
Zveme Vás na rukodělný workshop, který se taktéž 
uskuteční virtuální formou.

Průběžně je možné si skrze okna knihovny prohlí-
žet výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ F. X. Rich-
tera Holešov s názvem Karel Čapek v komiksu.

Pokračujeme také s předčítáním regionálních po-
věstí, které jsou ke zhlédnutí na YouTube kanále města 
Holešov. Pověsti předčítá knihovnice Hana Zaoralová, 
na další z nich se můžete těšit již ve středu 31. 3. 2021.

Tradičně bývá v měsíci březnu udělována amnestie 
pro všechny čtenáře, kteří se zpozdí s vrácením knih. 
Letos tato amnestie trvá již delší dobu a s ohledem na 
situaci patrně ještě chvíli potrvá. K radosti všech zůstalo  
v platnosti povolení mít otevřeno výdejní okénko, čte-
náři se tedy pro zásobu knih mohou do knihovny dosta-
vit. Samozřejmě za dodržování všech nařízení. 

Užijte si dobíhající měsíc čtenářů dle své libosti, 
ideálně však s knihou v ruce. Děkujeme za přízeň.

Hana Helsnerová

Na jaře loňského roku přišla holešovská Městská 
knihovna s nápadem předčítat lidem na dálku. K to-
muto záměru jsme se po delší době vrátili, protože se 
nám to období, kdy jsme odloučeni, zdá už přiliš dlouhé.  
Na YouTube kanálu města Holešova je tak možné si pus-
tit už 4 díly předčítání holešovských pověstí. Role před-
čítající se ujala talentovaná knihovnice Hana Zaoralová. 
Prostřednictvím pověstí se tak můžete spolu s námi 
„podívat” třeba do holešovského podzemí... Dozvíte se 
o tom, jak holešovská podzemní chodba poskytla úkryt 
německým vojákům, kteří se postavili proti Hitlerovi, 
nebo jak pan hrabě mastil karty s kovářem a vodníkem. 

Hana Helsnerová

Představujeme novinku: QR kódy 
pro snadné zhlédnutí reportáží 
Holešov TV

V listopadu loňského roku zahájilo město Holešov vysílání internetové televize 
Holešov TV, která se každý týden věnuje určitému tématu. Reportáže bývají zveřejněny 
vždy v neděli kolem poledne. Pro snadnější přístup jsme si pro Vás připravili několik 
novinek. Na webu města Holešova (www.holesov.cz) nyní najdete samostatnou ikon-
ku, která zájemce rovnou přesměruje na platformu holešovské televize. Další novinkou 
jsou QR kódy ve zpravodaji, díky kterým si můžete pustit přímo reportáž ke článku, 
který Vás v Holešovsku zaujme. Všechny články, ke kterým si lze pustit reportáž, jsou 
označeny „razítkem“ a opatřeny QR kódem. 

V době, kdy televize vznikala, jsme se těšili na všechny krásné tradiční akce, kte-
ré budeme moci s kamerou navštívit, ale o ty jsme bohužel momentálně ochuzeni. 
Nicméně jsme se naučili vnímat zase jiné souvislosti a jsme rádi, že prostřednictvím 
reportáží s Vámi můžeme udržovat tolik potřebný kontakt alespoň na dálku. Těší nás,  
že se na reportáže díváte a ještě větší radost máme z veškerých ohlasů a podnětů, které 
se k nám dostávají. Děkujeme za ně.  

Za realizační tým Hana Helsnerová a Petr Šiška
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Učitel?! Umělec!?  
ZUŠ F. X. Richtera Holešov představuje  v cyklu 

Učitel? Umělec? své pedagogy, kteří jsou mimo svou 
pedagogickou činnost aktivními umělci. Po rozho-
voru s kontrabasistou Jakubem Veletou, představu-
jeme violoncellistku Karolínu Zívalíkovou.

Na cestě
Violoncellistka  Karolína Zívalíková (nar. 31. 5. 1987 

v Prešově) je mladá výrazná hudební umělkyně, laureátka 
mnoha violoncellových soutěží u nás i v zahraničí, absol-
ventka Státní konzervatoře v  Bratislavě a  Universität für 
Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Přes svůj mladý 
věk již prošla řadou významných hudebních těles – vel-
kých orchestrů i komorních uskupení. Absolvovala řadu 
mistrovských kurzů, např. v Nizozemí a   v současné době 
působí ve zlínské Filharmonii Bohuslava Martinů na pozici 
zástupce koncertního mistra. Zároveň vyučuje hru na vio-
loncello v ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. Žije na Kroměříž-
sku, je vdaná a společně s manželem Jakubem Zívalíkem, 
který je také hudebník, se radují z tříleté dcery Aničky.

Když přemýšlím o životě umělce, zdá se mi,  
že je to jedna nekonečná cesta. Jaká byla tvá ces-
ta k violoncellu a později s violoncellem?

Nepochádzam zo žiadnej veľkej hudobníckej rodiny, 
dedko bol trombonista, mama hrala na klavíri, keď bola 
malá. Keď som sa narodila, dedko „zaúradoval“, prihlásili 
ma do zušky a mala som si vybrať nástroj. Veľmi sa mi pá-
čila pryčna flauta, ale dedko, ktorý celý život hral v košickej 
filharmónii, nesúhlasil, odporúčal mi sláčikový (smyčcový) 
nástroj, pretože ten sa v  orchestri lepšie uplatní. Vybrali 
mi teda husle. Lenže mne sa u huslí nepáčilo, jako sa dr-
žia pod krkom, kontrabas bol příliš veľký a z toho vrtkého 
vlastne vzniklo violončelo, ktoré bolo niečo “medzi”.

Vzpomínáš na Základní uměleckou školu? 
Dostala som asi najlepšiu pani učiteľku na svete. 

Napriek tomu, že sama aktívne nehrala, vychovala 
veľa skvělých violončelistov. Jako pedagóg bola skvelá.  
Ja som bola dosť hanblivé dieťa, nechcela som sa s ni-
kým rozprávať, ona však mala so mnou trpezlivosť  
a našla si ku mne cestu. Bolo to osudové stretnutie.  
Vo štvrtom ročníku oznámila mojej mame, že mi už 
nemá via čo dať, a že ma chce posunúť ďalej. Vybavila mi 

teda hodinu na konzervatóriu v Košiciach, kam som ná-
sledne dochádzala ďalšie dva roky ako mimoriadna žiač-
ka, ale s pánom profesorom sme si jednoducho nesadli.

A tak jsi putovala do Bratislavy...
Pani učiteľka mi dohodla prvú hodinu u pána profe-

sora Filipoviča. Bolo to síce na opačnom konci republiky, 
moja mama však obetovala všetko, cestovali sme tam 
pol dňa. Prvé stretnutie s  profesorom Filipovičom, to 
bolo…to bolo jasné, že áno, toto bude fungovať.

A zřejmě to zafungovalo skvěle, získala jsi postupně 
mnoho ocenění na mezinárodních violoncellových sou-
těžích a střední školu jsi pak zakončila jako „nejlepší stu-
dentka konzervatoře“. Pak přišla další významná cesta, 
studium na vysoké škole…

Keď som uvažovala nad vysokou školou, nechcela 
som ostať v  Bratislave. Bola som sa pozrieť v  Prahe, ale 
atmosféra na škole mi nevyhovovala. Cítila som tam veľký 
psychický tlak a konkurenčné boje a to nebolo prem ňa.

Dá se říci, že ukazatelem tvé další cesty byla 
intuice či  jakýsi vnitřní pocit souznění s pedago-
gem? Našla jsi na univerzitě ve Vídni to, co jsi hle-
dala a kde by ses cítila dobře?

Dá sa to tak povedať. Cez Jelu Špitkovú, sloven-
skú huslistku, ktorá v tom čase učila vo Viedni, som sa 
dostala k  môjmu budúcemu profesorovi, Stefanovi 
Kropfitschovi. Bola som mu asi trikrát zahrať, páčila som 
sa mu, ale podmínkou štúdia bolo úspešne absolvovať 
prijímačky, z nástroja i z  nemčiny… V piatom ročníku 
konzervatória som to skúsila a do Viedne som sa dostala, 
ale nemčinu som sa musela cez prázdniny doučiť.

Studovat ve Vídni a ke všemu ještě hudbu,    
to musel být sen… 

Bola som neuveriteľne šťastná. Viedeň je úžasné 
mesto. Študuje sa tam skvele. Atmosféra je viac “otvore-
ná”, medzinárodná. Štúdium je postavené na vzájomnej 
inšpirácii, spolupráci. Neexistuje tam „slabší“ študent, 
pretože i ten je stále na vynikajúcej úrovni. Takže áno, 
bol to splnený sen.

Jaký byl tvůj vídeňský profesor Stefan 
Kropfitsch?

Bol skvelý pedagóg a tiež výborný komorný hráč 
a sólista. Napriek veľkej vyťaženosti nás nikdy nezane-

dbával. Na hodinách nám vždy hral a to mi nesmierne 
chýba. Nielen ho počuť, ale i vidieť.

Tvou srdeční záležitostí je komorní hra? 
Áno. Komornú hru milujem zo vrtkého najviac, snáď 

ešte via jako sólovú hru. Už počas studia vo Viedni bola 
ťažiskom môjho štúdia, tzv. „schwerpunkt“ práve ko-
morná hra. Bola som šťastná, keď som neskôr vyhrala 
konkurz k Warchalovcom (Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala), a preto opustiť Bratislavu a odísť do 
zlínskej filharmónie bolo pre mňa veľmi ťažkým rozhod-
nutím. 

Předpokládám, že musela přijít ještě jiná sr-
deční záležitost, která to rozhodnutí ovlivnila…

Asi sa to tak malo udiať…
Tvůj manžel je vynikajicí trombonista, po-

dobně jako dědeček, který tak ovlivnil tvé začát-
ky. Jak vám to spolu zní? 

Občas si zahráme a veľmi dobře sa nám spolu hrá. 
Napríklad violončelové duetá, ja hrám prvé, on druhé 
čelo a znie to veľmi pekne. Jakub má naviac krásny, kul-
tivovaný tón..

Ve Filharmonii Bohuslava Martinů působíš na 
pozici zástupce koncertního mistra. Předpoklá-
dám tedy, že musíš umět to, co koncertní mistr...

Možná i líp (smích). No, je to náročná pozícia. 
Nemôžete viesť skupinu, protože nieste vedúci, ale zá-
roveň musíte byť taká  poistka a keď koncertný pochybí, 
musíte prebrať kontrolu nad situáciou. Nesmiete veľmi 
zasahovať do jeho práce, zároveň však keď sedíte na 
jeho mieste, pozíciu vedúceho musíte plnohodnotne 
zastúpiť. Člověk sa musí trošku rozdvojiť.

Zlínskou filharmonii asi není třeba příliš 
představovat, ale pojďme zpět ke tvé lásce – ko-
morní hře. Kde tě můžeme vidět a slyšet?

Hrám aj v  příležitostných súboroch, ale stabilne 
tvoríme sláčikové duo s  huslistom Pavlom Bogaczom. 
Hráme spolu od pätnástich rokov, takže sme zohratý 
tím. Náš repertoár siaha od baroka až po súčasnú hudbu.  
Zo pár koncertov sme absolvovali tiež s gitaristom Vla-
dom Ondrejčákom.

ŠKOLSTVÍ
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Láká tě objevovat i nové hudební cesty nebo 
jsi spíš konzervativní typ?

Asi z  každého rožku trošku. Netreba sa brániť ani 
zvláštnějším kombináciám a súčasnejším skladbám, 
mne je však najbližšia klasika. Veľké klavírne triá, jako 
napríklad Smetana alebo Šostakovič, to sú skladby,  
za ktorými je veľa, veľa práce a  keď si ich člověk zahrá, 
sú to úžasné pocity…

Nejspíš se to slovy dá jen těžko vyjádřit. Ale je 
potřeba si i někdy odpočinout, zastavit se… Jak 
odpočíváš? Posloucháš hudbu?

Počúvam z  deväťdesiatichpiatich percent klasickú 
hudbu. Mám veľmi rada Juliu Fischer či Janine Jansen, 
alebo si na Youtube pustím majstrovské kurzy Gautiera 
Capucona, lebo studium ako také mi veľmi chýba. Potre-
bujem sa ďalej vzdelávať. Čo sa týkarelaxácie, rada cho-
dím do prírody, rada fotografujem. Mala som obdobie, 
kedy som s obľubou sledovala krasokorčuľovanie, ktoré 
ma tiež  inšpirovalo, spojenie obrovskej driny s hudbou. 
Myslím, že zaoberať sa umením, je krásne a prínosné pre 
každého človeka. Mám však rada aj ticho a od malička 
píšem básne.

V poslední době se objevuje trend spojování 
symfonických orchestrů s  rockovými kapelami.  
Co ty a elektrické cello? 

Ja to neodsudzujem, ale som asi skôr ten klasický 
typ. Elektrické violončelá vypredávajú obrovské sály, ľu-
dia to chcú počúvať, baví ich to a páči sa im to. Je to zrej-
me i cesta, jako sa priblížiť  laickému poslucháčovi, nie  
je to ale pre každého hráča. Záleží tiež na druhu publika. 
Napríklad vo Viedni je publikum konzervatívnejšie a i na 
koncert klasickej hudby je vypredaná sála. 

Napadá mě mediálné známé chorvatské duo 
2CELLOS, při jejich dramatické hře ze smyčců létají 
žíně na všechny strany…

Luka Šulič, jeden z dvoch čelistov, študoval tiež vo 
Viedni a v roku 2000 sme sa v rakúskom Liezene stretli 
na súťaži, kde sme obaja získali druhú cenu. On i jeho 
spoluhráč sú skvelí violončelisti, iste by sa dokázali uživiť 
ako sólisti, no vybrali si túto cestu.

V  holešovské ZUŠ máš deset malých violon-
cellistů. Z  čeho nejvíc čerpáš své pedagogické 
metody? Je důležité, aby pedagog byl i aktivním 
umělcem a dá se vůbec umění učit naučit?

Je to podľa mňa hlavne o vzťahu medzi učiteľom 
a žiakom. Umelec má občas tendenciu učenie jako pro-
fesiu podceňovať. Momentálne v  tom ale vidím väčší 
zmysel jako například hrať niekde, kde sa člověk necíti 
dobre. Je veľmi ťažké byť dobrým pedagógom a je ná-
ročné vzbudiť v žiakoch motiváciu. 

Čím motivuješ své žáky ty?
Ja im veľa hrám, aby videli, že to nie je až také zlo-

žité a správnym cvičením sa dá napredovať. Často hráme 
aj spolu, pretože komorná hra je pre žiakov asi najviac 
inšpirujúca. Dôležité je, aby z toho mali radosť a tešili sa.

Co se ti tedy na violoncellu nejvíc líbí?
Spojitosť s človekom, vizuálna i zvuková. Jeho poloha 

má najbližšie k ľudskému hlasu. Je to krásny nástroj, který 
môže hrať aj doprovod aj sólo, a táto rovnováha sa mi páči.

A má nějakou vlastnost, která ti vadí?
Asi len veľkosť, je neskladné do lietadla, do auta. 

Nikdy by som ho však nevymenila. 

Violoncellistky jsou často pro muže vizuálně 
velmi přitažlivé… 

To je pre mňa vcelku zaujímavá téma, nakoso som 
sa vo svojej absolventskej práci na konzervatóriu zao-
berala Jacqueline du Pré, významnou violončelistkou, 
ktorá je pre mňa vzor vzorov a rozhodne patrí medzi naj-
výraznejšie hudobné osobnosti minulého storočia. V zá-
vere práce som zmienila   mužskosť a ženskost v  rámci 
nástrojov a uviedla som, že Jacqueline du Pré vyvrátila 
všetky dovtedajšie mýty o violončele ako o mužskom 
hudobnom nástroji. Bola priekopníčkou. 

Takže k  rozmachu žen za violoncellem došlo 
až po Jacqueline du Pré?

Dá sa to tak povedať. Myslím si, že v tej dobe (na-
rodila sa v  roku 1945) bolo violončelo skôr mužským 
hudobným nástrojom. Oponent mojej práce, profesor 
kontrabasu, bol však z môjho tvrdenia vcelku prekvape-
ný, musela som si ho teda adekvátne obhájiť. 

Zajímalo by mne, jaký nástroj  podle tebe nej-
víc sluší mužům? Pro co máš slabost? 

Bude to vzhľadom na okolnosti znieť asi trochu 
smiešne, ale mne sa k mužovi hodí trombón. Nielen pre-
to, že môj manžel je trombonista, ale vlastne celý život 
som sledovala môjho dedka, ako cvičí a asi nejak prirod-
zene som nadobudla pocit, že ten trombón jednoducho 
mužovi pristane.

Na závěr se ještě musím zeptat – ty jsi natoči-
la takovou zvláštní sólovou nahrávku…

Natočila som sólové CD s názvom Starému otcovi 
pre môjho dedka k jeho životnému jubileu. Spolupo-
dieľal sa na ňom môj kamarát, klavirista Maroš Klátik  
a natočila som ho aj z vďaky za to, že ma dedko vodil na 
hodiny violončela do Bratislavy. V rámci CD som mu tiž 
napísala báseň.

Ale to nebylo pro dědečka trombonistu?
Nie, CD vzniklo pre druhého dedka, který ma celé 

tie roky vodil do Bratislavy na hodiny. Je tam ale stá spo-
jitosť oboch starých otcov – dedko trombonista okrem 
hrania aj komponoval, a jeho Romanca pre violončelo 
a klavír je na CD uvedená, takže všetko je akosi prepo-
jené…

Ve svých „Kristových letech“ jsi ušla obrovský 
kus cesty, jak té hudební, tak té reálné, kilomet-
rové, máš ještě nějaké plány a sny?

Sny sa stále menia. S odstupom času je pre mňa 
najdôležitejšie, aby to, čo robím, malo zmysel a aby to 
prinášalo radosť mne i ostatným, či už sú to posluchači 
alebo žiaci. Moja práca je mojím koníčkom a momentá-
lne ma to napĺňa. Hudba je krásna a myslím si, že robiť 
v živote niečo krásne, je dar. Nie, vlastne nemám sny..

S Karolínou Zívalíkovou si o jejích uměleckých, peda-
gogických a dalších cestách povídala Vladimíra Dvořáko-
vá, která se rozhodla ponechat rozhovor  v jeho autentické 
podobě – tedy česko-slovenský. Děkujeme za pochopení.

 
O hudbe
Ďakujem za hudbu, pre dušu liek,
za krásne tóny, aj tichý šum riek,
že vietor aj bez nôt melódiu spieva,
za to, že srdce s hudbou pookrieva.

Hudba, si múz kráľovnou,
opájaš svet silou ohromnou,
a aj skromnosť z Teba často srší,
keď s nehou dotýkaš sa hĺbin duší,
hudba, Ty od vekov zaznievaš v nás,
a v nebi volajú Ťa anjelský hlas.

ŠKOLSTVÍ
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Daltonská výuka na 1. ZŠ
V letošním roce jsme se ve třídě 2. A pustili do práce 

podle Daltonského plánu. Naším záměrem je naučit děti 
pracovat samostatně, získat odpovědnost a naučit se 
spolupracovat. Daltonský plán zařazujeme do výuky 2x 
týdně jako doplněk k tradičnímu školnímu vzdělávacímu 
programu.

Jak to vlastně probíhá? Do výuky vkládáme tzv. 
daltonské bloky – hodiny. Děti mají připraveny pracovní 
listy na celý měsíc a je na nich, kdy je splní, nebo zda 
splní všechny, či jen některé. Záleží na jejich šikovnosti, 
ale hlavně aktivitě a zájmu. Za každý správně vyplněný 
pracovní list dostanou obrázkové razítko. Vyhodnocení 
probíhá vždy na konci měsíce.  Pět nejšikovnějších žáků 
získá drobný dárek a ostatní děti sladkou odměnu.

Výhodou této práce je, že žák si sám rozhoduje o své 
práci, určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními. 
Jedním z principů je totiž možnost poradit se se spo-

lužákem, pokud žák nezná správnou odpověď. Kromě 
povinné části má daltonský plán ještě volitelné a extra 
úkoly, které pomáhají žákům relaxovat. Zařazujeme 
různé písničky nebo básničky, do kterých děti dopisují 
písmena či slova. U dětí jsou také oblíbené čtyřsměrky, 
tajenky a kreslení obrázků.

Tento způsob práce pomáhá mimo jiné učiteli odha-
lit motivaci dětí k učení. Ukazuje, kdo je schopný samo-
statné práce a je zodpovědný, a kdo je zvyklý na pobíze-
ní a dohled při práci. Při úkolech navíc se děti seznámí  
i s informacemi, které nezískají v běžné hodině. Zařazo-
vat tyto metody do výuky se nám daří také díky vynikají-
cí spolupráci třídní učitelky a asistentky pedagoga.

Daltonský plán je metodický způsob výuky, jehož 
autorkou je Helen Parkhurstová, která jej použila ve své 
výuce poprvé právě před 100 lety. 

M. Rafajová, J. Růžičková

Zápis do prvních ročníků ZŠ v Holešově pro školní rok 2021/2022
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 

související s onemocněním COVID-19 a k doporučením 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkajících 
se zápisu do prvních ročníků základních škol proběhne 
zápis v holešovských základních školách v delším časo-
vém období. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou 
platit mimořádná opatření, se upřednostňuje podání 
přihlášky elektronicky (datová schránka, e-mail s elek-
tronickým podpisem) či poštou, tedy bez osobní pří-
tomnosti dětí i zákonných zástupců dětí ve škole, a to 
nejpozději do 23. dubna 2021.

Již v současné době je např. možné na všechny tři zá-
kladní školy podat přihlášku elektronickou cestou uvede-
nou na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Podrobné informace poskytnou webové stránky 
jednotlivých základních škol:

1. ZŠ Holešov – www.1zsholesov.cz
2. ZŠ Holešov – www.zshol.cz
3. ZŠ Holešov – www.3zshol.cz

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, 
které se narodilo do 31. srpna 2015. 

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

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešo-
va č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených městem Holešov a část školského 
obvodu základní školy zřízené městem Holešov, jsou  
s účinností od 1. 9. 2019 školské obvody určeny takto:

1. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 630, Holešov)

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořáko-
va, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, 
Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovar-
ská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Stojanova, Tovární, 
Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.

Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 625, Holešov)

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, 
Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. 
F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, 
Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Benešepo křižo-
vatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samo-
statnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové 
sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, 
Za Drahou, Zámecká, Želkov, č. e. 2.

3. Základní škola Holešov 
(Družby 329, Holešov)

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

Místní část: Količín

Školní družina 
v únoru

Na 1. Základní škole se po dobu přítomnosti dětí  
1. a 2. tříd ve škole pořádala spousta akcí. Paní vychova-
telky chtěly dětem co nejvíce zpříjemnit pobyt, a proto 
zařazovaly pokud možno běžný únorový program. Děti 
tak v omezené míře pouze v jednotlivých odděleních 
absolvovaly karneval s maskami, smažily masopustní 
tvarohové koblihy a zapojily se také do pravidelné vý-
tvarné soutěže o družinového malíře. 

Tématem bylo samozřejmě to, co právě hýbe 
celým světem: koronavirus a onemocnění Covid 19 
očima dětí. V přízemí školy je z nejpěknějších prací 
hezká výstavka.
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ŠKOLSTVÍ

Když není co do zobáčku, postarají se děti ze školní družiny (2. ZŠ)
V uplynulých zimních dnech nebylo pro ptáky 

mnoho příležitostí nalézt něco do zobáčku, a proto paní 
vychovatelky s dětmi z družiny začaly sypat krmení pro 
ptáčky do krmítek na školní zahradě, která společně nej-
prve vyrobily. 

A co bylo pro tvoření netradičních krmítek potřeba? 
Běžné věci... slupky z pomerančů, jablíčka i PET láhve, 
ale hlavně šikovné ruce. Koulovačka a stavění sněhuláků 
byly hezkým zakončením mrazivého odpoledne. 

Má vaše dítě obtíže při komunikaci?
Speciální logopedická třída, je třída se sníženým 

počtem žáků, kterou navštěvují děti s narušenou komu-
nikační schopností. Každodenně se těmto dětem věnují 
paní učitelky a speciální pedagog - logoped,  formou 
individuálních a skupinových chvilek. Zaměřujeme se 
na rozvoj kompetencí v oblasti řeči a jazyka - na ná-
pravu správného dýchání, artikulačního, rytmického 
a kinestetického cvičení. Dětem je umožněn pobyt  
v příjemném prostředí s dostatkem podnětů k tvořivým 
činnostem a prožitkům. Pravidelně je úrověň vývoje 
jednotlivých dětí konzultován s logopedem SPC Veslař-
ská Brno, s pobočkou v Kroměříži. 

Máte-li zájem o zapsání dítěte do naší logopedické 
třídy , máte možnost přijít a setkat se s námi v Mateřské 
škole Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409. Doporučujeme 
si návštěvu předem telefonicky domluvit. 

Tel: 573 396 684
Těšíme se vás. 

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, 

tel.: 774 359 921
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Výstava květin v arkádách 
holešovského zámku

Vyfoť to a ukaž to! 
#bestofholesov

Znáte to, jdete takhle na procházku do přírody,  
na nákup nebo se pomaličku procházíte městem z prá-
ce domů a něco Vás zaujme. Řeknete si: Tohle by byla 
pěkná fotka! Máme jedinou radu: „Udělejte ji! Vyfoťte 
to, co Vás zaujalo a pošlete nám to.“

Vyhlašujeme fotosoutěž na téma „Holešov a oko-
lí“, která je určená pro amatérské fotografy bez rozdílu 
věku s talentem pro netradiční a originální pojetí. 

Stačí být na Facebooku fanouškem stránky MKS 
Holešov nebo nás sledovat na našem Instagramu @vi-
sitholesov, fotku označit #bestofholesov a přidat místo 
pořízení. 

A co je pro každého umělce prostě nejvíc? UKÁZAT SE! 
Ta nejlepší díla vystavíme v prostorách zámku, 

knihovny nebo i na jiných místech města tak, abys-
te se mohli svými díly pochlubit a konečně ukázal,  
co ve Vás je. 

Podmínky soutěže najdete na www.holesov.info

Budeme se těšit na všechny Vaše fotografické 
úlovky z našeho města i okolí. Objektů a míst k focení 
je spousta, příroda tvoří krásné scenérie, a tak by byla 
přece velká škoda fotit si jen tak „do šuplíku“. 

V arkádách zámku prozatím panuje krásná a inspirativní výstava Jaro v krajce. 
Co nevidět ji ale nahradí výstava další, která bude tentokrát v režii holešovských za-
hrádkářů. 

„Květiny pokvetou i v karanténě, takže jsme využili příležitosti a rádi prostřed-
nictvím našich prací potěšíme návštěvníky holešovského zámku,” uvádí organizátoři 
výstavy. Už teď se zahrádkáři na tuto novou výstavu pilně připravují. Nazvali ji vypo-
vídajícím názvem „Květiny za sklem“. K vidění bude od 16. do 25. dubna, opět v každý 
den v časovém rozmezí od 10 do 19 hodin. 

Výstavě by měla předcházet soutěž žáků, studentů a členek zahrádkářských spol-
ků z  Holešova i okolí, kde předvedou své aranžérské umění. Okresní soutěž ve floristi-
ce s tématem „Květiny za sklem“ pro členky ZO ČZS a žáky základních a středních škol 
pořádá Územní sdružení českého zahrádkářského svazu Kroměříž ve spolupráci se ZO 
ČZS Holešov a městem Holešov. Zadání soutěže se liší podle kategorií, seniorky budou 
tvořit vypichovanou vazbu ze sušených rostlin ve vlastní nádobě a vázanou kulatou 
kytici z jarních květin, junioři a žáci potom vázanou kulatou kytici z jarních květin  
a vypichovanou vazbu z jarních květin. Na samotné výstavě tak budou vystaveny je-
jich floristické práce, doplněné dalšími květy a výzdobou. „Nejpěknější podívaná bude 
čekat návštěvníky v prvních třech dnech, kdy i prostor nádvoří rozkvete množstvím 
čerstvých květin. Tak se přijďte podívat,” zvou všechny zájemce pořadatelé. 

 Velmi se těšíme na netradiční výstavu a věříme, že si květinovou expozici přijde 
prohlédnout mnoho občanů místních a tou dobou snad už i přespolních.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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VÝROČÍ

2. 4. 1931 narozen ODSTRČIL, Milan, fotograf. Vyučil se portrétním fotografem, později se věnoval dokumentárním a reportážním fotografiím, jeho snímky se objevily v několika foto-
soutěžích. Představil se také na řadě výstav, externě spolupracoval s různými časopisy. (†2003) – 90. výročí narození

4. 4. 1756 narozen v Hranicích GALLAŠ, Josef Heřman Agapit, malíř, spisovatel, národní buditel, věnoval se také lékařství. Založil veřejnou knihovnu v Hranicích, část svého domu pře-
měnil na nemocnici pro chudé. Autor pověstí a povídek z Moravy i z okolí Holešova.  (†15. 2. 1840) – 265. výročí narození

5. 4. 1966 zemřel v Holešově DOVRTĚL, Bohumil, ředitel kůru a učitel hudby ve Fryštáku a Lipníku nad Bečvou, od r. 1939 pak ředitel kůru v Holešově, později ředitel Městské hudební 
školy. Sbormistr v Podhoranu, skládal dětské, ženské a mužské sbory i drobné orchestrální skladby. (*28. 9. 1910) – 55. výročí úmrtí

5. 4. 1901  se narodil PLAJNER, Rudolf, profesor gymnázia v Holešově, autor odborných článků o matematice, fyzice, astronomii, náčelník československého Junáka, nositel nejvyšších 
skautských vyznamenání, předseda MěNV a Okresního národního výboru v Holešově. Čestný občan Holešova od roku 1969. (+23. 6. 1987) – 120. výročí narození

12. 4. 1861  narozen v Třeběticích ŽŮREK, Karel, akademický malíř a restaurátor. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze a u Jana Matějky v Krakově. Namaloval řadu portrétů, krajin 
a oltářních obrazů pro kostely (Kelč, Halenkov aj.). Pro kapli sv. Martina v Holešově vytvořil rozměrný oltářní obraz sv. Martina. Maloval opony a dekorace pro holešovské 
ochotníky. († 23. 4. 1929) – 160. výročí narození

15. 4. 1921 v Holešově se narodil STAMBERGER, Walter, filolog, historik, překladatel, spisovatel. Pracoval v ČTK, podílel se na scénářích Československé televize. Po podepsání výzvy 2000 
slov nesměl pracovat. Po odchodu do důchodu začal malovat, měl výstavy doma i v zahraničí. (†28. 12. 1997) – 100. výročí narození

24. 4. 1921 narozen MACH, Jaroslav, filmový scenárista a režisér, pocházel ze Zahnašovic. Psal scénáře i pro vlastní filmy. Jeho tvorba je žánrově velmi různorodá, najdou se v ní jak kome-
die, tak i dramata, satiry, pohádky nebo sportovní snímky či kriminálky (Tažní ptáci, O medvědu Ondřejovi, Fotbal, Nahá pastýřka…) (†11. 1. 1972) – 100. výročí narození  

VÝROČÍ - DUBEN

Vzdělávací centrum Hájenka se v létě mění na zemi příběhů a dobrodružství 
Letos odstartuje už 10. ročník letních příměstských táborů u Hájenky

Vzdělávací centrum Hájenka, které se nachází  
v krásném prostředí našeho zámeckého parku, se v létě 
mění na království dětských příběhů a dobrodružství. Již 
10 let tam totiž po celé léto probíhají příměstské tábory. 
Tábory jsou rozděleny do tří kategorií podle věku. Jedná 
se o tábory pro nejmenší (3-6 let), tábory pro starší děti 
(7-12 let) a v loňském roce přibyly také letní kurzy pro 
mládež (13-16 let). 

Tábory různého te-
matického zaměření pojí 
respektující přístup a zá-
žitková pedagogika. Děti 
dostávají v rámci programu 
dostatek volnosti, zároveň 
jsou vedeny k zodpověd-
nosti a respektu vůči ostat-
ním. Na letních táborech 
u Hájenky se nesoutěží ani 
neporovnává. Děti jsou 
naopak motivovány k vzá-
jemné spolupráci. Společně 
zdolávají překážky, úkoly  
a výzvy a společně také vy-
hrávají. „Na našich táborech 
nezávodíme mezi sebou, ale 
společně se snažíme roz-
luštit záhadu, dopadnout 
padoucha nebo zachránit 
svět před katastrofou. Děti, 
které jsou často ze školy 
zvyklé na hodnocení svých 
schopností a srovnávání se 
spolužáky, si na náš způsob 
“hry” velmi rychle zvyknou. 
Je neuvěřitelné pozorovat, 
jak se vzájemně povzbuzují 
a pomáhají si. Radost ze 
společného úspěchu bývá 

často mnohem intenzivnější,” říká jeden z autorů projek-
tu Jakub Šneidr.

V loňském roce představili organizátoři novinku - 
letní kurzy pro mladé. Děti ve věku 13 až 16 let se na 
těchto kurzech věnovaly výzvám reálného života. Spo-
lečně prožily den na farmě, kde si vařily z vlastnoručně 
nasbíraných surovin, podílely se na ekologickém projek-
tu v Kurovickém lomu a podpořily také Holešovskou Cha-
ritu.  „V loňském roce jsme uvedli dva kurzy pro mladé, 

které měly velmi pozitivní ohlasy, jak od účastníků, tak 
od rodičů dětí. V letošním roce se chystáme připravit ješ-
tě o jeden projekt navíc,” dodává Jakub Šneidr.

Příměstské tábory u Hájenky budou probíhat po 
celé léto, zhruba polovina míst už je obsazena. O tábory 
je každoročně velký zájem a věříme, že letos tomu nebu-
de jinak. Více informací najdete na webových stránkách 
www.tokaheya.cz.
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TYMY ROZHOVOR

V TYMY se pracovníci vzdělávají a připravují na návrat k „normálu“
Ačkoliv mají děti v současné době volného času 

dostatek, aktivity Středisek volného času jsou jim již 
dlouhou dobu zapovězeny. Nevíme, jak dlouho tato si-
tuace potrvá, ovšem pracovníci SVČ Tymy se dívají vpřed 
a neustále plánují…

Jak nyní vypadá život v SVČ Tymy?
Život v SVČ TYMY se zatím nezastavil. Myslím 

si, že máme pořád spoustu práce, někdy mi připadá,  
že i více než za běžného provozu. Dostáváme se k věcem, 
na které normálně nemáme čas, probíráme archív, fot-
ky, videa, a do toho vymýšlíme nové aktivity pro členy 
našich kroužků, ale i pro veřejnost, jsou to pro nás velké 
výzvy. Také se vzděláváme, každý z nás jsme absolvovali 
několik seminářů a on-line kurzů a školení.

Snažíme se být aktivní také na sociálních sítích  
a hlavně na FB, abychom neztratili kontakt s dětmi i ro-
diči. Pedagogové včetně externích natáčí dětem různá 
motivační videa a některé kroužky od ledna mají pravi-
delné schůzky on-line.

Jsme moc rádi, že můžeme chodit do práce, samo-
zřejmě že dodržujeme všechna nařízení vlády. Jsme aktivní 
na portálu MITKAMJIT, kam přispívají všechny DDM + SVČ  
z celé ČR. Také se zapojujeme do doučování dětí, sice for-
mou on-line v rámci tzv. KAZ – klub aktivních záškoláků. 
Obracejí se na nás děti s různými dotazy a vysvětlováním 
učiva ze všech možných oblastí. Jsme moc rádi, že jim mů-
žeme aspoň touto formou pomoci. Také jsme u nás v lednu 

přivítali posilu – Jenni, dobrovolnici z Finska, která k nám 
přijela na dobrovolnickou službu a stráví u nás celý rok.

Vzhledem k současné situaci Jenni nemůže pra-
covat přímo s dětmi, tak využívá také sociální sítě, kde 
má své pravidelné anglicko – finské okénko. Snažíme 
se také spolupracovat s Centrem pro seniory, připravu-
jeme pro ně různé dárečky a za pomocí rodičů také různá 
vystoupení dětí. V současné době připravujeme veliko-
noční jarmark, který proběhne také on-line a pěveckou 
soutěž o Všetulského konipáska a recitační soutěž Svátek 
poezie. Připravujeme také velmi intenzivně letní čin-
nost. Takže opravdu se nenudíme!

Ale bez dětí je nám tady opravdu smutno, jsme rádi 
za každý zaslaný email, pozdrav, fotku, … je to pro nás 
velké povzbuzení.

Mnoho z tradičních akcí muselo změnit svůj 
průběh, ale přesto proběhly. Vzpomeňme napří-
klad lampionový průvod, Holešovský talent nebo 
Andělskou poštu…

Ano, i když se může zdát, že je naše činnost hod-
ně omezená, přesto se nám podařilo od září uskutečnit 
několik zajímavých akcí. Některé akce byly tradiční,  
ale v novém kabátě, ale některé zcela nové. Děkujeme 
za podporu a spolupráci všem, kteří se do těchto akcí za-
pojili – např. soutěž o NEJ vánoční stromeček – všechny 
MŠ a ZŠ Holešov, SDH, CPS, a další… a také do výroby 
přáníček pro Ježíškova vnoučata se zapojily MŠ, ZŠ nejen 
z Holešova, ale také širokého okolí.

Jsem moc ráda, že se uskutečnil také 2. ročník finá-
le Zlatého oříšku, který proběhl v říjnu v holešovském 
zámku.

Podařily se nám uskutečnit také tradiční soutěže – 
Dětská porta a Melodie a taneční Sedmikvítek, proběhly 
tentokrát on-line, tyto soutěže měly velký úspěch u dětí 
i rodičů.

Příprava každé této akce nám dá spoustu práce, 
musíme vymýšlet nové přístupy, formy i metody, což je 
hodně náročné, ale v mnohém nás to také posouvá dále. 
Každá tato akce je takovou malou či větší výzvou. Máme 
vždy velkou radost, když se nám podaří přitáhnout zá-
jem veřejnosti.

V prvním lockdownu u vás proběhla rekon-
strukce, pokračujete v ní i nadále?

Je to teď právě rok, co jsme byli poprvé uzavřeni.
Byla to pro nás nová skutečnost, které jsme hned 

využili. Vzhledem k tomu, že naše zařízení funguje  
v normálních časech téměř non-stop, výjimku tvoří pou-
ze několik dnů v průběhu roku – např. vánoce, Silvestr, 
Velký pátek.

Provoz máme také o prázdninách, takže na nějaké 
větší rekonstrukce a opravy v podstatě nezbývá čas. Proto 
jsme hned první loňský lockdown využili k rozsáhlé rekon-
strukci. Rekonstrukce se nám podařila v rekordním čase 
díky vstřícnosti zřizovatele – města Holešov a také díky 
skvělému přístupu všech zainteresovaných firem. V učeb-
nách a na chodbách se modernizovala elektroinstalace, 
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TYMY ROZHOVOR

TYMY 
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI 
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB, 
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení

BŘEZEN
21. 3. VÍTÁNÁ JARA – tentokrát také jinak, můžete 
vítat 1. jarní den každý podle svého, určitě vyrazte 
někde do přírody ve svém okolí, můžete navštívit 
holešovské parky, atd….. ze své 1. jarní vycházky 
nám pošlete fotku něčeho zajímavého co jste v pří-
rodě objevili
30. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY – od 15 hodin
31. 3. PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – Svátek poezie – on-line – sou-
těž mladých recitátorů – od 6 let, příhlášky do 22. 3.
MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let, přihlášky  
do 31. 3. 2021
MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let - disciplíny: 
rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, přihláš-
ky do 31. 3. 2021
SRDCE NA DLANI – on-line anketa o nejoblíbeněj-
šího pedagoga, vedoucího kroužku, vychovatele, 
hlasy posílejte on –line do 10. 4. 2021, infona webu 
+ FB, popř. možno vyzvednout hlasovací lístek a hla-
sovat v SVČ TYMY, těšíme se na Vaše hlasy
VELIKONOČNÍ JARMARK – virtuálně - vajíčka, drob-
nou keramiku - zájemci o tyto symboly jara si je 
budou moci zakoupit u výdejního okénka v TYMY 
od 24. do 31.3. do vyprodání zásob, doporučujeme 
sledovat náš web a předem si výrobky zarezervovat. 
Nabídka výrobků bude zveřejněna na webu + FB.
VELIKONOČNÍ NÁMĚSTÍ – namaluj vajíčko, uvaž ho 
na pentličku, dones do TYMY nebo městské knihov-
ny – do 25. 3., vajíčka budou zdobit stromy na ná-
městí

DUBEN
1. 4. VELIKONOČNÍ LADĚNÍ
1. 4. SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍHO APRÍLA
7. 4. ČAJ O PÁTÉ – s Aminou a Jenni
10. 4. SPORTOVNÍ SOBOTA S MARTINEM – od 14hod
17. 4. PARKOUR S ONDROU – od 14 hod
22. 4. DEN ZEMĚ V TYMY
23. – 24. NOČNÍ DESKOHRANÍ
30. 4. SLET ČARODĚNIC – od 16 hodin
MINI DESKOHRANÍ V TM KLUBU
9. + 16. + 23. + 30
od 15 – do 17 hodin, přijďte si zahrát zajímavé des-
kové hry,těšíme se na nové deskohráče

PŘIPRAVUJEME:
ZAPOJTE SE DO NAŠÍ VÝZVY – Ujdete 30, 60 nebo 
100 km? Jarní výzva, které se mohou zúčastnit 
všechny věkové kategorie, putovní kartu si můžete 
stáhnout na www.tymycentum.cz nebo v kanceláři 
TYMY. Podle počtu ušlých kilometrů můžete získat 
bronzovou, stříbrnou nebo zlatou plaketu.
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 
ČASOPIS 2021 – své časopisy zasílejte do 10. 4. 2021 
nebo osobně přineste na adresu ICM Holešov, Sokol-
ská 70, Holešov (budova SVČ – TYMY)

snižovaly stropy, dělaly nové omítky, rozvody PC sítí. 
Bylo to tady zkrátka jedno velké staveniště. Do toho 
jsme natáčeli různé příspěvky, šili roušky, měli jsme před 
TYMY rouškovník, doučovali děti, nakupovali seniorům, 
což nám vlastně zůstalo doteď.

Když s odstupem uplynulý rok hodnotím, co vše 
jsme zvládli, tak mě to připadá neuvěřitelné! Bylo to 
také proto, že jsem předpokládala, že tolik času už nikdy 
mít nebudeme, a proto jsme ho chtěli co nejvíce využít 
v náš prospěch – to si myslím, že se nám také podařilo. 
S velkou radostí jsme pak 11. května 2020 otevřeli naši 
činnost všem našim kroužkům. S dětmi jsme prožili 
krásné chvíle nejen v kroužcích, ale také o prázdninách. 
V září 2020 jsme se dozvěděli radostnou zprávu, že nám 
bude poskytnuta cca 15 mil. dotace na projekt IROP. 
Připravujeme tedy rekonstrukci půdních prostor a také 
bude přistavěn k budově výtah, takže budova bude plně 
bezbariérová. Pevně věřím, že práce budou započaty 
nejpozději o prázdninách.

Musí se to vše skloubit tak, aby nebyl omezen 
prázdninový provoz, což věřím, že nebude problém. Tato 
rekonstrukce nám přinese nové možnosti, na které se 
moc těšíme!!!

Uspořádali jste krásné víkendové hry, kdy 
jsme mohli s dětmi vyrazit na putování Hole-
šovem. Připravujete něco obdobného i na další 
měsíce?

Vzhledem k tomu, že děti tráví spoustu času v on-
line prostředí a jsou z toho už velmi unavené, máme od 
nich a hlavně od rodičů zprávy, že i aktivní děti jsou už 
demotivované, stěží se rodičům daří je nějak aktivovat.
Proto jsme vymysleli na měsíc únor putovní hry do teré-
nu - tyto hry byly určeny pro dvojice, popř. rodinné týmy. 
Každý týden byla hra jinak zaměřena. Jeden týden na 
historii, další na zvířátka, potom valentýnská tématika  
a završilo to putování za Večerníčkem. Těší nás ohlasy, 
jaké tyto hry měly a také stoupající počty účastníků her. 
Jsme také rádi, že se do těchto putovních her zapojují 
nejen holešováci. Hry přilákaly soutěžící i ze širokého 
okolí. Další zajímavé hry jsme připravili na jarní prázd-
niny – tentokrát to byly sazky, které se každý den měnily 
na plotě TYMY. Dále malování kamínků a jejich výměna 
na tajuplném místě, které si hráči mohli najít podle sou-
řadnic. Zajímavou hrou pro starší děti byla QR kódová 
hra o holešovském baroku. Myslím si, že dobrým nápa-
dem byla také nabídka rukodělných balíčků pod názvem 
„Tvoříme s TYMY“. Na jarní prázdniny jsme připravili cel-
kem 15 námětů k výtvarné a rukodělné tvorbě dětí. Ta-
štičky obsahovaly materiál a také návod k výrobě. Zájem 
veřejnosti a ohlasy nás velmi potěšily. Připravujeme i na 
další období zajímavé hry pro různé věkové kategorie.   
A ve skrytu duše pořád věříme, že už brzy se budeme moci 
s dětmi scházet a společně s nimi trávit jejich volný čas.

Sociální sítě také obletělo krásné video, které 
natočili holešováci na podporu nejen pracovníků 
v první linii, ale také jako gesto naší společnosti. 
(Kdo zatím neviděl, může si pustit na YouTube pod 
názvem „Holešov tančí pro zdraví a radost“)

Známá píseň Jeruzaléma, která od léta proletěla 
celý svět a iniciovala mnohé k různým tanečním kreacím 
na své cestě připutovala také do Holešova. Jsem velmi 
ráda, že jsme byli u zrodu této myšlenky, kterou u nás  
v TYMY iniciatizovala paní Zdena Machalová. Oslovili 

jsme MŠ, ZŠ a další organizace města. Myslím si, že 
výsledek mluví za vše. Děkujeme všem, kteří se do této 
výzvy zapojili, udělali tak radost spoustě lidem a myslím 
si, že hlavně sobě, což je v dnešní době velmi důležité. 
Pro nás je velmi potěšitelná velká sledovanost a také 
ohlasy, které toto video vyvolalo. Všem děkujeme. Také 
si myslím, že video krásně vystihlo zimní náladu a at-
mosféru našeho města. A opět se ukázalo, že lidé a jejich 
pozitivní energie má ohromnou sílu.

Vzhledem k tomu, že máme spoustu šikovných ta-
nečnic v našich tanečních kroužcích, připravili jsme pro 
ně také výzvu zapojit se do tance Jeruzaléma jako jed-
notlivci. Těšíme se na zajímavé choreografie a nápady!

Pokud se o budoucnosti budeme bavit v tom 
smyslu, že akce a aktivity budou povoleny, na co se 
můžeme těšit? Jaké bude například Léto s Tymy?

V to, že aktivity budou co nejdříve povoleny, všichni 
věříme. Připravujeme již další ročník Holešovského ta-
lentu, máme letos přihlášeno spoustu zajímavých mla-
dých talentů. Porota teď vybírá finalisty a pevně věříme, 
že finále proběhne naživo. Připravujeme také tradiční 
Slet čarodějnic, Den země, Den tance, celoměstskou 
oslavu Dne dětí a samozřejmě Léto s TYMY 2021.

V červnu vyhlásíme již 3. ročník soutěže pro talento-
vané děti do 14 -ti let, Zlatý oříšek Zlínského kraje.

Na prázdniny máme připravenu pestrou nabídku 
táborů – 11 pobytových táborů + 23 příměstských tá-
borů. Dále připravujeme vzdělávací den ve spolupráci  
s AŠSK, které měly vloni u rodičů i dětí velký úspěch a hod-
ně dětem pomohly k plynulému návratu v září do školy.

Při tvorbě nabídky na letošní rok jsme vycházeli ze zá-
jmu dětí i rodičů v předcházejících letech a vytvořili jsme 
opět zajímavou a pestrou nabídku. Tábory jsou zaměřeny 
na sport, výtvarnou činnost, přírodu, ale také na robotiku, 
angličtinu, prázdniny na koni, atd…Myslím si, že z naší 
nabídky si může vybrat každý. O naše tábory je velký zá-
jem. Zájemci se mohou informovat u nás v kanceláři.

Určitě se nějaká volná místa ještě najdou, ale s vý-
běrem táborů určitě není vhodné otálet. Je nejvyšší čas 
si nějaký tábor zarezervovat.

Na vybrané příměstské tábory poskytujeme slevy 
pro děti 1. stupně ZŠ, informace rodičům Vám rádi po-
skytneme buď telefonicky, emailem, nebo u nás v kan-
celáři SVČ TYMY. Na tábory se všichni moc těšíme. Je to 
vždy pro nás nejkrásnější část roku. Věříme, že prázdniny 
proběhnou tak, jak jsme zvyklí a děti prožijí spoustu no-
vých zážitků a dobrodružství a vše bude probíhat offline.

No, a pokud by situace dobrá nebyla, věříme, 
že opět plánujete různé varianty…

Ano, jsme připraveni na všechny varianty. I když 
to, že by se tábory nemohly konat, si vůbec nepřipouš-
tíme. Kdyby bylo nutné, určitě bychom posílili příměst-
ské tábory a také vzdělávací dny. Myslím si, že to bude  
i v zájmu MŠMT. Držíme palce dětem i sobě!!!

Na otázky nám odpovídala energická a stále 
dobře naladěná ředitelka SVČ Tymy Holešov Jar-
mila Vaclachová. Moc za tento rozhovor děkuje-
me. Nebudeme se pouštět do žádných předpově-
dí, ovšem je skvělé a uklidňující, že lidé kolem nás 
neztrácejí optimismus a věří, že se společenská 
situace vrátí do starých kolejí. Musíme jen doufat, 
že to bude co nejdříve.

Hana Helsnerová
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HOLEŠOV V MÉDIÍCH

Americký park v hledáčku kamery 
Koncem měsíce února navštívil Americký park v Ho-

lešově televizní štáb České televize z Prahy. 
Dobrovolná činnost spolku Proud, který o park 

pečuje, zaujal k námětu do pořadu Občanské noviny, 
mladého režiséra pana Marcela Halcina. Pořad Občanské 
noviny je pravidelně vysílán na kanálu ČT 2. 

Během dvoudenního natáčení jsem jako předseda 
vyprávěl celý příběh vzniku spolku. Nebylo zapomenuto 
na to, jak revitalizace parku probíhala za pomoci veřej-
nosti a prozradil jsem něco málo z našich plánů do bu-
doucnosti. Součásti reportáže budou jednotlivé záběry 
parku prokládané historickými fotografiemi pro srovná-
ní, jak jednotlivá místa vypadala dříve.

Navštívili jsme i Střední školu nábytkářskou a ob-
chodní v Bystřici pod Hostýnem, kde jsme natáčeli výro-
bu nových soch do parku. 

Osobně mě velmi těší skutečnost, že režisér reportá-
že pan Halcin nás oslovil a vyhledal sám, poté co k němu 
náš příběh „doputoval“ přes sociální sítě i společenské 
kontakty.

Jakmile bude reportáž na světe, zveřejníme její od-
kaz na našem Facebooku, facebook.com/proud.holesov.

Vyprávění historie našeho spolku během repor-
táže nás inspirovalo k jedné věci. Uvažujeme o výrobě 
důstojné „děkovné“ tabule do parku, kde by byla uvede-

na jména dobrovolníků, firem a dalších institucí, které  
se do obnovy parku za 10 let zapojili.

Předseda spolku Proud Mgr. Jakub Nevřala

O Památníku Smíření natáčely kamery 
Křesťanského magazínu

Na holešovský Památník Smíření si "posvítily" ka-
mery Křesťanského magazínu. Výsledná reportáž byla 
odvysílána v neděli 21. 2. Promluvil jak autor památníku 
Ondřej Oliva, tak historik Karel Bartošek, farář Jerzy Wal-
czak a další. Reportáž nám nabízí pohled na dané téma 
z několika různých úhlů pohledu. Je znát, že dodnes ne-
jsou všechny křivdy zapomenuty, myšlenka smíření však 
nutně zapomnění nevyžaduje, důležité je, jaký bude 
právě ten první krok ke smíření.  

Mimo jiné jsou  v reportáži také krátce vysvětleny 
historické souvislosti.

Pokud jste pořad nestihli sledovat, máte možnost si 
jej pustit v iVysílání České televize.

Hana Helsnerová

První čtenářský spolek na Moravě vznikl před 160 lety v Holešově, 
členství v něm bylo prestižní záležitostí

160 let od vzniku prvního Čtenářského spolku a 100 
let od vzniku Masarykovy veřejné knihovny a čítárny 
v Holešově. Tato výročí neunikla ani Českému rozhla-
su... Jen paní redaktorka je několik let napřed a vidí už 
knihovnu v moderní budově v centru Holešova. Věra 
Hotařová svou reportáž uvádí slovy: „Čtenářský spolek  
v Holešově vznikl v roce 1861 a do konce roku měl 112 
členů. Čestným členem spolku byl třeba František Pa-
lacký nebo Ladislav Rieger.“  Reportáž můžete najít na 
webu: https://zlin.rozhlas.cz/

Hana Helsnerová

Rozhovor o atletice 
Holešov - Český rozhlas 
Zlín

Také Český rozhlas si všiml toho, že navzdory nepří-
znivé společenské situaci se naši sportovci nevzdávají 
a trénují. Na Stadion Míru tedy dorazil redaktor, aby 
se trenéra Jakuba Hřiba zeptal na to, jak oddíl atletiky 
v současné době funguje, na jaké závody se připravuje 
nebo kolik má profesionálních sportovců.

Tento rozhovor uveřejnila Atletika Holešov na svém 
YouTube kanále, kde mimo jiné zveřejňuje také sportov-
ní výzvy, ke kterým se můžete připojit. Reportáž byla 
odvysílána dne 5. 3. 2021

 
Hana Helsnerová
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Rohálovská 10 proběhla letos virtuálně
Závod, jehož historie sahá do roku 1994, byl letos 

v ohrožení. Veškeré okolnosti nasvědčovaly tomu, že se 
zkrátka nepoběží. Naštěstí se ale v našem okolí nachá-
zejí samí „srdcaři“, kteří se nedali a Rohálovskou desít-
ku i přesto nechali proběhnout. Byla sice výjimečná,  
ale co v dnešní době není.

Nadšení běžci se tak mohli v termínu od 6. 2. do 
27. 2. vydat na trať závodu, který je již tradičně takovým 
zahajovacím závodem každého běžeckého roku. Trať 
není jednoduchá, únorové meteorologické podmínky 
bývají neúprosné, ani to však neodrazuje běžce od po-
stavení se na start. Letos tedy každý samostatně, ale i to 
se počítá. Po doběhnutí závodníci odeslali svůj čas vir-
tuálně do výsledkové listiny a medaili si mohli vyzved-
nout v prodejně běžeckých potřeb přímo v Prusinovicích.  
Ve vymezeném termínu vyběhlo do terénu našeho re-
gionu téměř 300 závodníků, což je samo o sobě neuvě-
řitelné číslo. Virtuální 28. ročník vyhráli Tomáš Navrátil  
z AK Kroměříž, který běžel celkem 3x a v druhém pokusu 
dosáhl času 34:27, v ženách kralovala Petra Kamínková 
ze Svatého Kopečka, svůj start si nechala na poslední 
den a zaběhla 38:58, Rohálovskou 10 vyhrála již počtr-

nácté. Rekordmanem se stal Martin Koplík, který využil 
všech možností a „Rohálovku“ si letos zaběhl celkem 
10x! Ženou rekordmankou je potom Markéta Ležáková, 
která odstartovala ihned 6. února, 2 min. po půlnoci.

V poslední den závodu, který byl původním ter-
mínem konání Rohálovské desítky, se na trase vystří-

dalo několik desítek běžců. Běželi sice samostatně, bez 
startovního výstřelu, bez ovací, ale s hrdostí a dobrým 
pocitem.

Kompletní výsledky najdete zde: https://www.ro-
halovska10.cz/virtual 

Hana Helsnerová

Čekali jsme asi 150 běžců, ale stalo se něco neobvyklého...
Letošní rok je pro všechny výjimečný, situace se pro-

mítla také do konání tradičního běžeckého závodu, který 
má svou tradici už od roku 1994. Řeč není o ničem jiném 
než Rohálovské 10. Pořadatelé byli přes všechny snahy 
nuceni závod buďto pro letošní rok zrušit nebo uspořádat 
virtuálně. Naštěstí se rozhodli pro druhou variantu a i vir-
tuální Rohálovská 10 měla své kouzlo. 

Jaká úskalí museli pořadatelé překonat, a jak závod 
nakonec hodnotí, jsme se zeptali toho nejpovolanějšího, 
toho, který stál u samotného zrodu tohoto populárního 
běžeckého závodu, pana Ondřeje Němce.

Kdy padlo rozhodnutí, že se „Rohálovka“ i přes 
nepříznivou situaci poběží? Kdo přišel s nápadem 
virtuálního závodu?

Už to vypadalo, že se závod neuskuteční, naštěstí mě 
„přemluvili“ Martin Koplík a Lukáš Podola, kteří se posta-
rali o technické zajištění, ing. Josef Nedbal slíbil tradiční 
nášivky.

Jaké měli závodníci podmínky? Například koli-
krát mohli běžet?

Protože závodníci běhali 3 týdny, bylo jasné, že pod-
mínky bude mít každý jiné. To už byl krůček umožnit  bez 
placení dalšího startovného další pokusy. A toho závodníci 
hodně využívali, obzvláště v posledním týdnu, kdy pano-
valo téměř jarní počasí. Jiří Zlámal si závod užíval, je z Roš-
tění a začal sázet jeden pokus za druhým! Martin Koplík se 
přidal a museli jsme stopnout počet pokusů na 10! Marti-
novi Koplíkovi se to podařilo, Jirka Zlámal běžel 9x!

Jak se změnil počet závodníků oproti tradiční-
mu závodu?

Počet účastníků klesl o 1/3, ale kdyby se spočítaly 
všechny absolvované pokusy, tak by to byla určitě rekord-
ní účast:-)

I přesto jde o opravdu vysoké číslo, zúčastnilo 
se téměř 300 závodníků, svědčí to o tom, že se lidi k 
tomuto závodu rádi vrací, a že už má vybudovanou 
pevnou „startovní“ základnu. Čekali jste tak vyso-
ký počet závodníků?

To v žádném případě, počítali jsme s účastí 150 běž-
ců, stalo se však něco neobvyklého. Na start se postavili 
i ti, kteří by se za normálních okolností „styděli“, a tím 
motivovali další. Museli jsme přidělávat medaile, ale na-
konec ani 250 ks nestačilo.

Je jasné, že tu pravou atmosféru nelze nahra-
dit, ale i přesto se zeptám. Jak byste vyhodnotil 
tuto virtuální variantu? 

Není to ideální a překvapivě s tím bylo i dost práce  
a starostí. Odměnou nám byla spokojenost závodníků, kteří 
byli navíc disciplinovaní, z toho jsem měl největší obavy.

Odběhli si Rohálovskou desítku také letos ně-
kteří z obvyklých favoritů?

V kategorii žen byly na startu tři závodnice z loň-
ské top 6. Petra Kamínková, Helena Kotopulu a Martina  
Novotná, v kategorii mužů Tomáš Navrátil, loni druhý.

První závodnice se na trať vydala ihned po za-
čátku virtuálního závodu, tedy v noci na 6. 2., pro 
jakou odměnu si doběhla?

Markéta Ležáková nás tím šokovala, startovala totiž 
2 min. po půlnoci. Za svůj výkon dostala kromě medaile 
a nášivky krásnou zimní čepici Raab a běžecké ponožky.

Ve výsledcích jsem Vás nenašla, nezaběhl jste 
ji třeba jen tak, mimo záznam?

Letos mi to nevyšlo, také jsem prodělal covid a ne-
chtěl jsem riskovat...

To chápeme a přejeme mnoho zdraví, optimis-
mu i odhodlání pro další výzvy, které život přináší.

Hana Helsnerová

SPORT
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Profesionální sportovci reprezentují město Holešov
I v této nešťastné době se dají nalézt pozitivní zprá-

vy. Jednou z nich je, že v souladu s veškerými nařízeními 
je umožněno profesionálním sportovcům věnovat se pří-
pravě a následné reprezentaci svých sportovních oddílů  
a klubů. Také v Holešově máme talentované sportovce, kte-
ří nezahálejí a poctivě trénují. Jedná se například o atlety, 
kterým se dařilo na mistrovství republiky v Ostravě (infor-
mace níže), vzpěrače nebo thaiboxera. Ostatní holešovské 
kluby a spolky bohužel musí počkat na rozvolnění opatře-

ní, někteří však trénují online, jako například mažoretky. 
Tenisté pak zvelebují kurty, kdy například díky mimořádné 
dotaci města Holešova ve výši 100 tisíc korun vybudovali 
nové osvětlení tenisového kurtu. Tímto se prodlouží herní 
čas zejména v jarní a podzimní době. Nezbývá než věřit,  
že se všichni nadšení sportovci již brzy na holešovská spor-
toviště budou moci vrátit. Prozatím si musíme vystačit s in-
dividuálním sportováním. Tomuto tématu jsme se věnovali 
také v reportáži Holešov TV.                          Hana Helsnerová

Matěj Eliáš je nejlepším osmistovkařem v ČR!
O víkendu 6. a 7. 3. proběhlo v Ostravě, na základě 

udělené výjimky Ministerstva zdravotnictví, atletické 
Mistrovství ČR dorosteneckých a juniorských kategorií, 
kam se dokázala svými výkony nominovat čtveřice zá-
vodníků Atletiky Holešov. Další holešovští mládežníci 
skončili, i kvůli výrazně omezené kapacitě závodu, těsně 
za nominačními branami, a všichni tak ukazují, že čas 
věnovaný tréninku se vyplácí. Za svůj vytrvalý a zodpo-
vědný přístup si tito pravidelně trénující dorostenečtí  
a juniorští členové klubu zaslouží velké poděkování, pro-
tože jsou jasným důkazem toho, že i v této nelehké době 
se jde, s respektem k platným omezením, připravit na 
vrcholné sportovní akce republikové úrovně!

V běhu na 60 metrů překážek juniorek hájila hole-
šovské barvy Justýna Daňková, která byla první nepo-
stupující z rozběhů do finále, a obsadila tak v celkovém 
pořadí velice solidní 9. místo. Stejného umístění se  
v kategorii juniorů podařilo dosáhnout ve vrhu koulí Janu 
Kolářovi, když od postupu do finálové osmičky ho s dosa-
ženým výkonem 13,08 metru dělily pouhé 4 centimetry.

Bez nadsázky celorepublikovým unikátem bylo 
vystoupení všestranné juniorky Denisy Peričové. Ta se 
dokázala nominovat ke startu ve třech skokanských 
disciplínách: Ve skoku dalekém uzavírala ve výsledkové 
listině desítku nejlepších, ve skoku o tyči skončila osmá, 
a v trojskoku dosáhla zatím svého vůbec nejlepšího ka-
rierního výsledku na republikovém šampionátu, když 
brala za výkon 11,22 metru perfektní 6. místo!

Kandidátem na přední umístění byl před mistrov-
stvím juniorský běžec Matěj Eliáš. Ten si mohl vybírat ze 

tří disciplín (400, 800 a 1500 metrů), protože na všech-
ny byl nominován. Díky svému špičkovému výkonu  
3:56,17 min, kterým se na únorovém Mistrovství ČR 
mužů umístil na patnáctistovce na 5. místě, byl jasným 
lídrem juniorských tabulek v této disciplíně. S ohledem 
na další cíle v sezoně však v rámci MČR juniorů zvolil start 
na kratší osmistovce. Suverénně a zkušeně vyhrál sobotní 
rozběh, a přitom ještě dokázal pošetřit spoustu sil do ne-
dělního finále. V tom nenechal od samotného začátku ni-
koho na pochybách, s jakými ambicemi do Ostravy přijel,  
a způsobem start – cíl tento závod ovládl ve vynikají-
cím výkonu 1:53,48 min! Nejbližšího soupeře přitom za 
sebou nechal téměř o sekundu, což je na republikové 
úrovni takříkajíc "o parník", a k vidění je takový náskok 

jen velmi zřídka. Matěj se tak stal halovým Mistrem ČR, 
a jedním z vážných kandidátů na splnění ostrého limitu 
na letní juniorské Mistrovství Evropy!

Po dvou stříbrných republikových medailích mezi 
dorostenci vstoupil tento běžec do starší kategorie vel-
mi směle. Za svůj dlouhodobý přístup a množství času, 
které atletice věnuje, si to tento skromný mladík zcela 
právem zaslouží!

Jménem klubu děkuji všem těmto čtyřem mladým 
lidem za to, jak ke sportu přistupují! Jsou tím nejlepším 
možným vzorem mladším sportovcům, že když se chce, 
tak to jde!

Jakub Hřib, trenér

w
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Rekonstrukce sokolovny Holešov finišuje
Cvičit stále nemůžeme, ale T.J. Sokol Holešov nespí 

zimním spánkem. Stále se dokončuje rekonstrukce a opra-
vy sokolovny. Hlavní část rekonstrukce proběhla ve dvou 
etapách, 1. etapa v roce 2018 zahrnovala sanaci vlhkosti 
objektu, výměnu oken a dveří, výměnu palubovky, elek-
troinstalaci historické části objektu a osvětlení. 2. etapa  
v roce 2019 zahrnovala zateplení objektu, výměnu plyno-
vých kotlů za nové, kondenzační, výměnu elektroinstalace 
přístavby, demolici a přístavbu nářaďovny. Tyto opravy 
proběhly díky dotacím Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy, finanční podpoře Města Holešova a vlast-
ním zdrojům T. J. Sokol Holešov, které získala prodejem 
restaurace Sokolský dům a také díky výborné spolupráci 
se stavební firmou Rapos a pomoci pana Lochmana. Díky 
finanční podpoře Města Holešov byla pak z ušetřených 
peněz v roce 2020 provedena i rekonstrukce sprch a soci-
álního zařízení. V srpnu 2020 pak pokračovala rekonstrukce 
z vlastních zdrojů a byla provedena výměna 16 dveří ve 
spodních prostorech sokolovny, montáž nových zrcadel, 
dávkovačů mýdla a zásobníků papírových utěrek. Vlastními 
silami byly u sokolovny instalovány venkovní stroje na cvi-
čení. Nyní opravy pokračují. Dokončuje se výměna starých 
podlahových krytin za nové. Do budoucna plánujeme ještě 
opravit oplocení, zkulturnit travnatou plochu u sokolovny.

Na závěr nám dovolte velké poděkování. Jménem T.J. 
Sokol Holešov bychom chtěli poděkovat členům i přízniv-
cům naší sokolské jednoty, kteří nám po celou dobu re-
konstrukce pomáhali při pomocných i odborných pracích. 

Jsou to v prvé řadě pan Kopčo a pan Ivánek, kteří jsou 
při řešení všech problémů pravou rukou starostky sestry 
Smrčkové, pan Miloš Šefránek, Sbor dobrovolných hasičů 
zastoupený panem Šidlíkem, Město Holešov, pan staros-
ta Seifert a paní Stuchlíková, která pomáhá s realizací 
projektů. Z členů Sokola jmenujme zejména starostku 
Smrčkovou, paní Lánikovou, která letos oslavila neuvěři-
telných 80 let, a paní Gajovou, které nejen organizují, ale 
i zajišťují činnost jednoty. Leží na nich zodpovědnost za 

opravy, ale také se dobrovolně starají o úklid sokolovny. 
Z ostatních členů, kteří jsou vždy ochotni pomoci, pokud 
jim to čas dovolí, jmenujme sestru Pařilovou, Dvořákovou, 
Regentíkovou a bratra Geržu. 

Všichni už se těšíme na uvolnění situace a zahájení 
cvičení v naší krásné tělocvičně. 

O činnosti naší jednoty se můžete dozvědět více na 
našich webových stránkách www.sokolholesov.cz.

Členové TJ. Sokol Holešov

SPORT
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Pokud se do rodiny narodí dítě s postižením, nebývá 
to pro rodiče zrovna jednoduchá situace. Projít tímto těž-
kým obdobím jim může pomoci Středisko rané péče Educo, 
které ranou péči poskytuje již 16 let.  Podrobnosti nám 
sdělila Ing. Andrea Škarková.

Představme, prosím, vaše středisko širší veřej-
nosti, která například tento název vidí prvně…

Středisko rané péče Educo Zlín poskytuje ranou péči 
ve Zlínském kraji již 16 let. Nabízíme pomoc a podporu 
rodinám s dětmi s handicapem či specifickými potře-
bami do 7 let věku a to v celém Zlínském kraji v jejich 
přirozeném prostředí, tedy doma. Tato služba je rodinám 
poskytována zdarma. V současné době máme kapacitu 
110 klientských rodin, kterou zajišťuje 7 poradkyň. 

Co si můžeme představit pod pojmem „raná 
péče“?

Posláním rané péče je poskytovat podporu a od-
bornou pomoc rodinám, které mají dítě s nějakým zdra-
votním znevýhodněním. Cílovou skupinou jsou děti od 
narození do 7 let věku. Více než polovina našich klientů 
jsou například děti s poruchou autistického spektra, dále 
máme v péči děti s tělesným postižením, děti s neurový-
vojovými poruchami. Péče o naše klienty probíhá přímo 
v jejich domovech, kam za nimi naše poradkyně zpravi-
dla dojíždějí obvykle jednou za měsíc.

Ve chvíli, kdy se do rodiny narodí dítě s postižením 
(handicapem), nastupují často pocity bezmoci a zoufal-
ství. Rodiče většinou netuší, jak přesně o dítě pečovat, 
jak ho rozvíjet a co takové dítě vlastně potřebuje. Často 
je nutné přizpůsobit domácnost, nakoupit speciální po-
můcky, navštěvovat další odborníky, aby byla zajištěna 
co možná nejlepší kvalita života dítěte a také celé rodiny. 
A v tomto ohledu jsou naše poradkyně takovým odbor-

ným parťákem pro rodiče a provází je tímto náročným 
obdobím. 

Jak probíhá spolupráce mezi vámi a konkrét-
ními rodinami?

Poradkyně jezdí k rodinám přímo do jejich domo-
vů, tam, kde se rodina i dítě cítí bezpečně. Konzultace 
probíhají zpravidla jednou za měsíc a probíhají v souladu 
s plánem, který poradkyně na začátku s rodiči stanoví. 
Konzultace pak probíhá formou různých speciálních 
cvičení, her, diskuzí s rodiči. Cílem konzultace je pod-
pořit rodinu v jejích kompetencích. Vyslechnout rodinu 
a prostřednictvím rozhovoru, názorných ukázek nabíd-
nout rodině možnou podporu za maximálního respektu 
k potřebám a možnosti rodiny i dítěte. Poradkyně také 
rodinám zprostředkovává kontakty na další odborní-
ky (logoped, fyzioterapeut, psycholog, psychiatr aj.)  
a poskytuje poradenství v oblasti další možné podpory, 
například při komunikaci s úřady či nadacemi. Provázejí 
rodiny žádostí o příspěvek na péči či kompenzační po-
můcku. 

Je tato služba placená? 
Služba je našim klientům poskytovaná zdarma, je 

to dáno dokonce ze zákona. Educo pak žije zhruba ze  
60 % ze státních dotací a zbylých 40 % prostředků si shá-
níme sami. Jsme tedy z velké části závislí na darech od 
firem či jednotlivců. Sehnat zbylé prostředky je úkolem 
fundraisera.

Jak se pracuje v této nelehké (epidemiologic-
ké) situaci? 

Na naší práci se obsahově nic nemění. Službu stá-
le poskytujeme v plném rozsahu, s ohledem na vládní 
opatření a potřeby rodin s dětmi se specifickými potře-
bami. Poradkyně nově více využívají podporu prostřed-
nictvím sociálních sítí, online konzultací. Velkou výzvou 

je izolace mnohých rodin a následků, jež současná situa-
ce pro ně s ohledem na jejich potřeby má. Hledáme stále 
nové možnosti podpory, zprostředkováváme je rodinám.

Jaké jsou vaše cíle, případně jakých úspěchů 
si nejvíce vážíte?

Našim cílem je poskytovat kvalitní ranou péči (so-
ciální službu) a pomoci tak rodinám, které nás potřebují 
(potřebují podporu). Největším úspěchem a zároveň 

odměnou je pro nás poděkování od rodiny, která vní-
má naši službu jako velkou pomoc. Jsou to pro nás také 
pokroky, kterých rodina na základě podpory dosahuje, 
úspěchy ve vývoji dětí se specifickými potřebami, úlev-
né úsměvy maminek, jejichž děti zvládnou něco, co bylo 
dříve jen představou či přáním. Tady vidíme, jaký má 
naše práce smysl a to nás také žene dopředu. 

Děkujeme za představení této služby a přeje-
me mnoho úspěšně zvládnutých situací.

Více informací najdete zde: http://ranapecezlin.cz/,
Hana Helsnerová

Znáte službu rané péče? Víte, komu je určena a kdo ji může využít?

Aktivita, která vás zabaví i během pandemie: „PUTOVNÍ KAMÍNKY“
I v ulicích našeho města je možné najít malovaný 

kamínek - a možná už jste na nějaký narazili při svých 
procházkách. Jednalo se pravděpodobně o putovní kamí-
nek. Může ho namalovat doslova každý z nás, je nutné jej 
označit poštovním směrovacím číslem a položit někam na 
vhodné viditelné místo. 

Potřebujeme k tomu: akrylové barvy nebo fixy, bezbarvý 
lak, očištěné kamínky a chuť tvořit. Na kamínek namalujeme 
z jedné strany obrázek dle své fantazie a schopností, z druhé 
strany kamínku pak nakreslíme logo Facebooku a označení 
skupiny „Kamínky“, také své poštovní směrovací číslo. Kamínek 
po zaschnutí přelakujeme, aby vydržel venkovní podmínky, 
případně barvou neponičil místo, kde bude položen. Při poklá-
dání kamínků prosím myslete na bezpečnost nálezců, ale i na 
to, abyste neponičili přírodu nebo nějakou kulturní památku. 
Pokud máte účet na Facebooku, můžete pak ve zmiňované 
skupině sledovat, zda se zde váš kamínek objeví a popř. se 
dozvíte, kam putuje. Nalezený kamínek je tedy ideální vzít, do 
skupinky dát fotku a informaci o jeho nalezení, a následně jej 
přesunout na jiné místo. Některé kamínky jsou však pro ná-
lezce natolik zajímavé, že si je nechají. To samozřejmě nevadí 
- hlavním cílem je udělat radost nálezci kamínku...“ 

Jitka Chlupová

PŘÍSPĚVKY
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Koupím tuto
ohýbanou stěnu
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

Koupíme byt na 
investici, může 
být i k  rekon-
strukci. Za na-
bídky děkujeme. 
Tel.: 739 926 551.

Hledáme rodin-
ný dům v  této 
lokalitě se za-
hradou. Rekon-
strukce nevadí. 
Tel.: 703 693 512.

V této těžké době existuje spousta směrů, kam 
může být směřována naše pomoc. Psychická i finanč-

Kdo může (a chce), ať pomůže
ní. Je možné potěšit seniory v našem okolí, kteří by se 
mohli cítit osamoceni, třeba dopisem. Je možné podpořit 
místní podniky například nákupem kávy nebo oběda  
z výdejního okénka, aby věděli, že jakmile se restaurace  
a kavárny otevřou, tak se jim jako zákazníci zase vrátíme  
i osobně. Je možné si vzít zvíře na víkend v rámci akce 
ZOO Lešná, což je způsob, jak pomoci naší blízké ZOO 
přečkat tyto těžké časy bez návštěvníků. Nebo si vyberte 
úplně jinou možnost, jak posílat dál radost a podporu. 
Hlavně držme při sobě. Děkujeme. 

Hana Helsnerová

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, tel.: 774 359 921
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Zápis do 1. ročníku

dnal í k šká oZ l. a2

Těšíme se na Vás a Vaše děti! 

2. Základní škola Holešov

pro školní rok 2021/2022 se koná v pátek 23. 4. 2021 od 12.00 do 17.00

otevíráme
dvě běžné první třídy

jednu třídu s rozšířenou výukou 
angličtiny a logiky

Žádosti o přijetí můžete odevzdávat již od 1. 4. 2021.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme telefonicky 
(573 396 019,  605 387 198 ) nebo osobně. 

Provádíme individuální prohlídky školy dle předchozí domluvy!
Neváhejte nás kontaktovat.

www.zshol.cz

Holešov OC Irisovka (u Penny)

Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete 
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit 
bez objednání v těchto dnech:
úterý 9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
středa  9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
čtvrtek    9.00 - 11.30

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz 
nebo na tel. 774 734 400. 
Otevírací doba optiky: po-pá 9-12 /13-17, so 8.30-11.30.

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

NACKVAKNĚTE SI 
LÉTO



Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město
V letošním roce si připomínáme výročí 400 let od 

narození významného židovského učence Šabtaje ben 
Meira ha-Kohena, zvaného Šach. V Holešově se sice ne-
narodil, ale působil zde posledních pět let svého života  
a napsal zde také některé ze svých knih. V Holešově také 
zemřel a je zde i pochován. Jeho hrob je dodnes poutním 
místem Židů z celého světa, kteří přijíždějí z dalekých 
zemí, aby se u jeho hrobu pomodlili, a aby se poklonili 
učenci, který svou erudovaností učí celé desítky generací 
až do dnešních dnů. 

Toto výročí a skutečnost, že má Holešov opravdu 
hlubokou souvislost s židovstvím vnukla pracovníkům 
Městského úřadu a Městského kulturního střediska Ho-
lešov myšlenku uspořádat výstavu, která 
by umožnila nahlédnout široké veřejnosti 
nejen do historie židovského osídlení 
města, ale také k bližšímu poznání sa-
motné osobnosti rabína Šacha. Výstava 
je potom doplněna například židovskými 
pověstmi, informacemi o holešovských 
židovských památkách, o literárním díle 
rabína Šacha nebo zmínkami o dalších 
významných holešovských Židech.

Výstava je navíc obohacena o pre-
zentaci prací žáků Základní umělecké 
školy F. X. Richtera Holešov, kteří se taktéž 
nechali inspirovat židovským tématem  
a osobností rabína Šacha. Na deseti pane-

lech, které jsou umístěny v ulicích našeho města, je tedy 
možné nejen získat mnoho nových a zajímavých infor-
mací, ale také potěšit oko vskutku zdařilými díly žáků 
výtvarného oboru ZUŠ.

S ohledem na současnou situaci byla zvolena out-
doorová varianta, kdy si cestu k jednotlivým panelům 
mohou zájemci najít prakticky kdykoliv. Panely jsou 
rozmístěné z velké části na půdě bývalého židovského 
města, trasa vede z náměstí Dr. E. Beneše, přes náměstí 
sv. Anny, skrze zámek, kolem kovárny, židovského hřbi-
tova a synagogy a končí na náměstí Svobody. Všechna 
stanoviště jsou zakreslena v mapě, která je vyobrazena 
na každém panelu.
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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Sledujte nás na webu 
a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.facebook.com/holesov 
a také na instagramu  
- město #cityholesov
- zámek #zamekholesovofficial
- MIC #visitholesov
- knihovna  #knihovnaholesov
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S L E D U J T E  N A

Jelikož je tato výstava koncipována jako dlouhodobá, 
dovolili jsme si v ní obsáhnout více textu, aby se zájemci 
mohli k jednotlivým panelům vracet a průběžně je pročí-
tat. Pokud by ale někomu více vyhovovalo mít všechny in-
formace pohromadě, je možné si celou výstavu stáhnout 
na webu města www.holesov.cz.             Hana Helsnerová


