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Hlasování pro NEJ fotky výstavy #BESTOFHOLESOV pokračuje
Výstava vašich fotografií potrvá do konce května  

a vy máte ještě posledních pár dní na to, vybrat si své-
ho favorita. Z obrovského množství fotografií, které se 
soutěže zúčastnilo, bylo do užšího výběru nominováno  
10 a na vás, veřejnosti, je vybrat 3 výherní. 

1. Kateřina Štěpánová 2. Alena Urbanová 3. Sára Odložilíková

Autoři fotografií byli opravdu kreativní, což byl zá-
měr. Sešly se nám nejen krásné pohledy na dominantu 
města, místní zámek, ale také umělecké záběry, nevšed-
ní fotoreporty i nádherné snímky místní přírody a okolí. 

Hlasovat je možné denně v Městském informačním 
centru od 8 do 17 hodin, o víkendu od 8:30 do 17 ho-
din. Je to jednoduché, stačí navštívit výstavu umístěnou  
v prosklených arkádách holešovského zámku a vybrat 
si tu nejhezčí. Soutěžní fotografie jsou označeny čísly  
1 – 10. Stačí už jen vhodit číslo vašeho favorita do hlaso-
vací krabičky umístěné v MIC. 

4. Jaroslav Vaculík 5. Jan Kučera

3 snímky, které obdrží nejvyšší počet hlasů, vyhrají 
věcný dárek věnovaný městem Holešov. 

Přijďte podpořit soutěžící, kteří se nebáli ukázat 
svůj talent, a oceňte tak jejich snahu. 

MIC Holešov

6. Jakub Ehrlich

7. Jiří Doležel 8. Jana Odruchová

9. Ladislav Horák 10. Alžběta Zdražilová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Jaro přináší uvolnění a snad směřujeme k normálu
S vrcholem května dochází k dalšímu rozvolnění pro-

tiepidemických opatření v naší zemi a tím i k návratu dětí 
do škol, otevírání provozoven či uvolnění pohybu a hranic 
do okolních zemí. Ale s tím se také rozvolňují podmínky 
pro konání společenských a kulturních pořadů a možnosti 
sportování.

Na různá opatření a způsoby uvolňování či prohlá-
šení odpovědných osobností můžeme mít odlišné názory, 
ale jisté je, že více než roční omezení chodu společnosti  
a nepřehledné uvolňování a uzavírání zanechává výraz-
nou stopu na mnoha oblastech života a také se podepi-
suje na psychice jednotlivců. Ale co je nejpodstatnější,  
že všichni ztrácíme čas.

„Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas 
znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená 
ovládat svůj život a plně ho využívat.“ (A. Lakein) a že 
„Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm 
chvátá jako pasažér.“ (E. Kästner).

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT „PO ZIMNÍ VLNĚ COVIDU“
V  souvislosti s  postupným otevíráním společnosti 

dochází k mnoha problémům a je třeba se se současnou 
situací vyrovnat. Jedná se o školní výuku, ale i otevírá-
ní služeb a drobných provozoven i podmínek pro jejich 
návštěvu nebo cestování. Podobně pro chod podniků  
a živnostníků a také státní správy a samozřejmě samo-
správy a jejich investic.

A tak se setkáváme i v  Holešově s  tím, že část 
společnosti ignoruje zastrašující tón a snaží se chovat 
podle nařízení a tím se zodpovědností k sobě i druhým 
lidem. Druhá reakce, která právě může přinést do živo-
ta velký psychický výkyv, je ta zcela ustrašeně a slepě 
poslušná. Člověk pak ztrácí své přirozené síly i obranu  
a stává se psychicky i fyzicky náchylnější k nemocím. 
Třetí reakcí je rebelství proti autoritám a “zlobení”. Ale 
i tato reakce je už více než pochopitelná, i když riskující, 
že člověk může ohrozit sebe i druhé. 

CO NÁS ČEKÁ
V  základních a mateřských školách se postupně 

přechází k  plnohodnotné výuce a holešovská školská 
zařízení jsou připravena situaci plně zvládnout. Ven-
kovní sportoviště se již i u nás otevírají podobně, jako 
startuje kulturní a společenský život. 

Město a jeho organizace rozhodně nebudou zby-
tečně veřejná setkání a akce rušit. V Holešově, ve Všetu-
lích i dalších částech města postavily různé organizace 
30. dubna májky, mohli jsme s  Holešovskou muzikou  
a Texasem ve městě i na nádvoří zámku přivítat a osla-
vil 1. květen, připomněli jsme si tradičním způsobem  
6. května u památníku padlých na hřbitově, ve Všetu-
lích i obcích osvobození našeho města i regionu a tím 
ukončení 2. světové války v Evropě a sdružení Orel uspo-
řádalo pouť Holešováků k poctě sv. Jana Sarkandera na  
sv. Hostýn (15. května).

Už tuto sobotu, i když s  návštěvním omezením, 
proběhne velký koncert věnovaný 400. výročí umučení 
tohoto holešovského svatého (sobota 22. května ve vel-
kém sále zámku). Hvězdně obsazený koncert i se svě-
tovou hudební premiérou bude přenášet od 19 hodin 
on-line televize NOE a bude zachován v záznamu i pro 
další potřeby města a společnosti Musica.

Následovat budou aktivity Měst. kulturního stře-
diska (výstavy, koncerty apod.) a SVČ TyMy, které např. 
připravuje i pořady ke Dni dětí a také prázdninový pro-
voz s příměstskými tábory. Ty ale připravují i další orga-
nizace (Skřítek aj.). Naopak Holešovská Regata také le-
tos v tradiční podobě neproběhne, i když asi omezenou 
hudební produkci místních kapel MKS a město připraví. 
A o týden později (26. května) se uskuteční Bikemara-
ton Drásal, a to minimálně v loňské podobě. Připravuje 
se také letní kulturní a společenský program i oblíbené 
akce spolků a iniciativ.

NÁDRAŽÍ A SPOLUPRÁCE SE SPRÁVOU ŽELEZNIC
Budoucnost holešovské nádražní výpravní budovy 

je nyní celorepublikové téma a k problému se vyjadřuje 
různými způsoby řada médií i jednotlivců. Je třeba si 
uvědomit, že se jedná o problém spojený s modernizací 
naší trati, ale také o skutečnost, jež bude muset dále 
řešit město se svými organizacemi - a to se týká smy-
sluplného využití i oprav objektu. 

Spolupráce se Správou železnic bude probíhat 
nejen v  rámci zprovoznění budovy (doufejme), ale 
především při obnově kolejiště příští rok a potom dále.  
A to podle předběžných dohod při opravě a rekonstrukci 
přejezdů v ulicích Bezručova (na Žopy) a Osvobození (na 
Přílepy). Jde o finanční krytí nemalé plánované inves-
tice a navíc město potřebuje oba přejezdy upravit tak, 
aby byly přizpůsobeny i pro průchod a napojení chod-
níků v těchto ulicích.

Je třeba poděkovat autorům petice za zachování 
nádražní budovy Dr. O. Svátkové a Mgr. V. Dvořákové 
a všem dalším aktivistům, kteří se do propagace peti-
ce zapojili a především ji podepsali. Tím jednoznačně 
ukázali, že Holešovákům na historické nádražní budově 
záleží, a že mají vztah ke svému městu a jeho historii.  
A nakonec i k samotné železnici, jež významnou měrou 
přispěla k  rozvoji našeho regionu na konci 19. století. 
O opravách nádraží uvádíme podrobnější informace na 
jiném místě.

INVESTICE, PRŮBĚH A PŘÍPRAVY
V  současné době nadále probíhá budování vodo-

vodu v Količíně, oprava chodníků v ul. Palackého (nyní 
náročnější část naproti gymnázia), vybudování sítí  
a komunikace v ulicí Třešňové sady, dokončena je opra-
va ul. Samostatnost, nové podzemní kontejnery v  ul. 
Grohova a na Novosadech a byla uzavřena obnova ze-
leně v Tučapech i sadu v zámecké zahradě.

V rámci plánovaných dalších investic probíhají pří-
pravy na vybudování parkoviště (naproti bazénu), po-
dobně jako výběrové řízení na opravu bazénu, která by 
měla být zahájena v druhé polovině léta, zastupitelstvo 
schválilo návratné finanční výpomoci školám (vybavení 
a modernizace učeben) a SVČ (podkroví, výtah 
a střecha). Stále se připravuje oprava a zateplení Centra 
pro seniory – město se ještě snaží získat finanční zdroje 
z  projektových zdrojů. Po dokončení oprav kanalizace 
v  ulici Grohova společností VaK bude letos opravena 
především komunikace, chodníky, VO i s  parkováním.  
I při této investici zkouší město získat prostředky i z „ci-
zích“ zdrojů.

LETNÍ OBDOBÍ A SEZONA
O kulturní a společenské nabídce jsem se již zmí-

nil, připraveno na otevření, podle počasí asi v polovině 
června, je holešovské koupaliště i s  novými prvky pro 
děti, celkově bude opraveno dětské hřiště na sídlišti  
U Letiště a Technické služby jako vloni zprovozní pro 
návštěvníky města tábořiště u hájenky.

Problémem nadále zůstává sběr a likvidace odpa-
dů, i když se daří pořádek ve městě Technickým službám 
udržet. Podobně jsou udržovány veřejná prostranství  
a využívání techniky k  úklidu komunikací. Současné 
počasí ale komplikuje sekání trávy a snad se podaří  
i v této oblasti udržovat úpravu veřejného prostranství. 
Problémem s příchodem teplejších dnů je opět pohyb 
a působení lidí, kteří tráví veškerý čas na ulicích. To ale 
musí zvládnout Městská policie a Policie ČR.

KRÁSNÉ DNY VRCHOLÍCÍHO JARA A PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podíleli na 

zajištění chodu škol a zajištění školní docházky v rámci 
pověření krajem a také pedagogům za distanční výuku 
a její přechod k normální, prezenční výuce. Město Ho-
lešov letos uspělo v krajském kole soutěže o Historické 
město za rok 2020 a nyní se utká s  dalšími krajskými 
vítězi o tento titul v rámci ČR. Také zde patří poděkování 
všem, kteří se o obnovu památek, jejich provozování  
a propagaci starají. Poděkování si zaslouží zdravotníci 
a další složky za zvládnutí všech potřeb obyvatelstva  
a pořádek.

Dovolím si vám popřát krásné květnové dny a mys-
leme na to, že: „Žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost 
málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to 
žít.“ A. Ch. Clarke a „Být sobecký neznamená žít, jak se 
nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovu-
je.“ M. Gorgij.

A ještě dvě poznámky: Každou středu od 15 do 
17 hodin se můžeme setkat v  rámci tzv. otevřeného 
úřadu (tel.: 724 030 893) a poprosím, navštěvujte pře-
devším holešovské obchody, místní provozovny služeb  
i předzahrádky...

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení z 2. zasedání ZM Holešova 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
• zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova
• zrušení Statutu Fondu rozvoje bydlení města
• zrušení Pravidel pro vytváření a použití účelových 

prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města 
Holešova

• zapojení zůstatku Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu 
města

• rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návr-
hu

• střednědobý výhled rozpočtu města Holešova  pro 
roky 2021-2023 v předloženém znění

• poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci  
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 1. Zá-
kladní škola Holešov, Smetanovy sady 630, ve výši 
3.685.845,60 Kč na předfinancování projektu Minis-
terstva pro místní rozvoj - IROP „Škola otevřená všem“ 
dle předloženého návrhu

• uzavření dodatku č. 1 ke stanovám Mikroregionu Ho-
lešovsko, kterým se stává novým členem obec Lukove-
ček dle předloženého návrhu

• uzavření těchto dodatků:

UPOZORNĚNÍ
Společnost Tepelné hospodářství Holešov, 

spol. s r.o. upozorňuje veřejnost, že v měsíci červnu 
a červenci bude v lokalitě sídliště Novosady – mo-
noblok v Holešově, prováděna oprava tepelného 
kanálu. Na místě budou probíhat výkopové práce  
a bude zde zvýšený pohyb osob a techniky. Částeč-
ně může být omezen i provoz na některé z komu-
nikací. Zároveň žádáme i rodiče, aby upozornili své 
děti na zákaz pohybu v místě realizace stavby tak, 
aby nedošlo k úrazům.

Děkujeme za pochopení.

Možnost bezplatného antigenního testování 
rozšířena o další den

Ve Středisku volného času TYMY probíhá už od 
začátku dubna antigenní testování. Jde o iniciativu Čes-
kého červeného kříže Kroměříž. Z důvodu obrovského 
zájmu veřejnosti organizátoři přidávají do nabídky další 
den v týdnu, kdy bude možné se na testování dostavit.

Od 10. května bude testování rozšířeno o pondělky. 
Zájemci tak mohou dorazit vždy v pondělí od 9 do 11 
hodin a v pátek od 8 do 10 hodin.

Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, proto 
je nutné předložení kartičky pojištěnce a občanské-
ho průkazu. Prosíme o dodržování vládních nařízení.  
Na testování není nutné se předem objednávat.

Hana Helsnerová

Prosba o vyplnění dotazníku 
pro Plán prevence 
kriminality města Holešova

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o účast 
na dotazníkovém šetření. Jeho cílem je zjistit názory ob-
čanů na současný stav bezpečnosti ve městě a také jejich 
potřeby v této oblasti do budoucna. Rovněž nás zajímá, 
jak hodnotíte prevenci kriminality v Holešově a které 
bezpečnostní problémy považujete za nejzávažnější.

Dotazníkový výzkum je prováděn v rámci přípravy 
podkladů pro zpracování nového „PLÁNU PREVENCE 
KRIMINALITY MĚSTA HOLEŠOVA“ na období 2022 – 2025  
s předpokládanou aktualizací v roce 2024.

Otázky v dotazníku jsou dvojího typu. U otevřených 
otázek (kde je tak i uvedeno) doplňujte svou vlastní 
odpověď. V případě uzavřených otázek vybírejte tu mož-
nost odpovědi, která je podle Vás nejvhodnější.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, zvolte vždy jen 
jednu variantu odpovědi. Dotazník je anonymní.

Dotazník naleznete v aktualitách na webu www.
holesov.cz a v odkazu https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSddv1pRYQhzVy9aUfkGrmKn7rajl-
5t6U8SB3mQsccEtunEmXw/viewform?usp=sf_link 

Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas
MĚSTO HOLEŠOV

• dodatek č. 1 k obecným pravidlům pro poskytování  
a vyúčtování dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělá-
vání a sociálních věcí města Holešova

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční 
dotace z rozpočtu města Holešova pro mládežnická 
družstva v dlouhodobých soutěžích

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční do-
tace z rozpočtu města Holešova na nájem tělocvičen  
a podobných zařízení především pro děti a mládež dle 
předložených návrhů

Zastupitelstvo města Holešova udělilo
1) Jaroslavu Bachnerovi
- cenu města Holešova „Osobnost města Holešova“  
za rok 2020,
- „Velkou pečeť města Holešova“ a
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč

 2) In memoriam „Velkou pečeť města Holešova“ za celo-
životní přínos městu Holešovu:
- Jaroslavu Ondrušákovi,
- Arnoštu Pospíšilovi a
- Ladislavu Lindovi

Kontejnery na kovy
V rámci třídění odpadů mohou občané Holešova 

využívat na odkládání drobných kovových odpadů např. 
plechovek od nápojů a konzerv, kovových zátek, víček, 
tub, krabiček, hřebíků, šroubků a kancelářských sponek 
kontejnery na kovy, které jsou označeny nálepkou s in-
formacemi, co lze do kontejnerů odkládat. Kontejnery 
nejsou určeny pro plechovky od barev nebo tlakové ná-
dobky se zbytky nebezpečných látek, ty je možné odložit 
ve sběrném dvoře technických služeb.

Již několik let jsou využívány plechové kontejnery 
na kovy na těchto stanovištích:
1. Novosady – naproti domu č. p. 1361
2. Novosady – naproti domu č. p. 1363
3. Novosady – u Domu s pečovatelskou službou
4. Dukelská – u domu č. p. 424

5. Družby – u domu č. p. 1381
6. U Letiště – před domem č. p. 1195
7. U Letiště – vedle domu č. p. 1272

Nyní obdrželo město Holešov od společnosti EKO-
-KOM a.s. do výpůjčky černé plastové kontejnery s še-
dým víkem určené na sběr kovů.   

Umístění těchto kontejnerů:
1. Partyzánská – u skateboardového hřiště
2. Novosady – u domu č. p. 1562 vedle kontejnerů na 
směsný odpad

3. Havlíčkova – vedle domu č. p. 1134
4. Havlíčkova – u Mini Marketu
5. Dukelská – plocha před pálenicí
6. Zahradní – před domem č. p. 412
7. Růžičkova – u domu č. p. 453
8. Hanácká – u domu č. p. 343 u kontejneru 
     na směsný odpad
9. Žopská – u bývalé skládky 
10. Květná – vedle vjezdu do společnosti technické služby 

Ing. Lenka Brezanská
 odbor životního prostředí
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ZPRÁVY 

Dny města budou, ale opět netradiční
V důsledku vládních opatření není možné ani v le-

tošním roce dodržet obvyklý scénář Dnů města. Nejen, 
že nemohou dorazit zástupci partnerských měst, ale ne-
lze uskutečnit ani předání ocenění osobnostem města, 
koncert v sále plném lidí ani slavnostní předání grantů.

Dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání byly 
tedy rozdány bez ceremoniálu. U dotací z Akce milion 
došlo ke snížení poskytovaných částek vzhledem k vý-
padku činnosti většiny žádajících spolků, přesto byla 
poskytnuta v roce 2021 v Akci milion částka téměř dva 
miliony korun, kdy bylo podpořeno 58 žadatelů. 

Tradiční slavnostní koncert se sice uskuteční, ov-
šem bez přítomnosti diváků. Tuto mimořádnou událost, 
koncert s názvem „Pocta svatému Janu Sarkanderovi“, 
bude živě přenášet TV Noe. Stane se tak již 22. května 

Uběhlo už 76 let od osvobození města Holešova
Pietním aktem, který se uskutečnil na městském 

hřbitově u pomníku padlým hrdinům, jsme si připo-
mněli 76. výročí ukončení 2. světové války a osvobození 
našeho města od fašismu. Poslední německé jednotky 
jej vyklidily právě v noci na 6. 5. 1945.

Poklonit se a položit květiny dorazili zástupci města, 
členové spolků, organizací a politických stran a v nepo-
slední řadě také příslušníci 7. výsadkového pluku, kteří 
také drželi čestnou stráž u pomníku. Starosta města při 
svém proslovu zmínil důležité momenty naší historie a 
promluvil také k současné stále neutěšené situaci. Závě-
rem zazněla státní hymna v podání Holešovské muziky.

Děkujeme všem, kteří tuto tichou vzpomínku pod-
pořili svou účastí.

Hana Helsnerová

TV Noe bude vysílat živě ze zámku v Holešově, bude odehrána světová 
premiéra skladby Miloše Boka 

Koncert s názvem „Pocta Svatému Janu Sarkande-
rovi“, připravovaný několik let, se konečně dočká svého 
provedení. Nebude ovšem takové, jaké bychom si přá-
li. Z důvodu koronavirové epidemie bohužel nebude 
umožněna přítomnost diváků. Nicméně jej bude v sobo-
tu 22. května živě přenášet TV Noe.

Koncert byl původně plánován na květen minulé-
ho roku jako důstojné připomenutí osobnosti význam-
ného katolického kněze, jehož působení je úzce spjato  
s Holešovem, měl to být jeden z vrcholů jubilejního sar-
kanderovského roku připomínajícího 400. výročí jeho 
mučednické smrti. 

Prostor hlavního sálu holešovského zámku se 22. 
května v 19 hodin rozezní nejen slavnou korunovační 
mší C-dur W. A. Mozarta, ale především novým dílem 
skladatele Miloše Boka zkomponovaným speciálně  
k této příležitosti. Miloš Bok se ujme také dirigentské 
taktovky. Koncert vznikl ve spolupráci města Holešova, 

Římskokatolické farnosti a festivalu Musica Holešov. 
„Jedinečnost koncertu je zvýrazněna nejen jmény účin-
kujících - vedle skvělého kvarteta sólistů to je Kühnův 
smíšený sbor z Prahy a Filharmonie B. Martinů Zlín – ale 
i skutečností, že koncert bude přímým přenosem vysílat 
televize NOE,“ doplňuje Karel Košárek.

Skladatel Miloš Bok o skladbě „Extáze Svaté-
ho Jana Sarkandera-Psalm 142“

Skladba vznikla na objednávku díky iniciativě hole-
šovské farnosti na počátku roku 2020, její provedení se tedy 
o rok posunulo. Při tvorbě jsem se soustředil právě na osobu 
Jana Sarkandra. Po dlouhém váhání nad formou i textem 
jsem zvolil žalm, který se mi jevil, jako velmi příhodný. Re-
flektuje totiž utrpení a modlitby vězněného. Proto nebylo 
nutné tvořit nic nového životopisného nebo abstraktního, 
co by k Janu Sarkandrovi odkazovalo pouze názvem. Pou-
žil jsem něco, co je dané a je velmi hodnotné, navíc se to  
k celé myšlence velmi dobře hodilo. Co se týká premiéry, sa-
mozřejmě bych uvítal, kdyby mohla proběhnout v kostele. 
Bylo to tak i zamýšleno, kostelní varhany by tomu dodaly 
zase trošku jinou atmosféru. Musíme to ale brát jako nutný 
kompromis z hlediska situace. Stejně tak nemožná přítom-
nost diváků mě mrzí, ale musíme to brát, jak to přichází.

Hana Helsnerová

Festivalový 
„Šachův dětský divadelní 
tábor”

Příměstský divadelní tábor pro děti od 8 do 14 let
Termín: 12. – 16. 7. 2021  (denně od 8,30 – 16,30 

hod. – včetně stravy.

Zaměření divadelního tábora:
V průběhu 5 dnů zpracujeme legendu o rabínu Ša-

chovi a jeho dceři Ester, s  kterou následně vystoupíme 
v rámci Festivalu židovské kultury Hamakom 2021.

Podmínkou je vyplnění přihlášky a na jejím základě 
budete pozváni k osobnímu setkání a motivačnímu po-
hovoru ve dnech 24.  a 26. června 2021 od 17 hod. v Kině 
Svět, časový harmonogram přihlášení obdrží.

Přihlášky najdete na: www.holesov.info

v 19 hodin. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím 
článku.

Tradiční oceňování osobností města pak podle 
loňského vzoru odkládáme na měsíc září, kdy budeme 
doufat v lepší společenskou situaci.

Nepřijdete ale například o Farmářské trhy, které 
jsou naplánovány na sobotu 22. května. V neděli pak 
proběhne obvyklá mše svatá za město Holešov, jeho ob-
čany a partnerská města. Po mši svaté bude na důstojné 
místo před zámkem zasazen strom, věnovaný lidem, 
kteří zemřeli během pandemie. Zasazen bude Čínský cí-
sařský strom - Paulovnie plstnatá, tedy tentýž, který měl 
před zámkem čestné místo až donedávna, kdy podlehl 
zubu času.

Hana Helsnerová



6 | holešovsko www.holesov.cz

ZPRÁVY 

w
w w . h o l e s o v t v . c z

S L E D U J T E  N A

Holešov - listování v paměti

Holešovská nádražní budova by měla být zachována v současné podobě
Po jednání s vedením Správy železnic a jejím gene-

rálním ředitelem Jiřím Svobodou vytvoří Správa železnic 
a město Holešov společnou deklaraci, která by po podpi-
su měla vést k vzájemné spolupráci na opravě a využití 
holešovské výpravní nádražní budovy.

Schůzka proběhla 7. května a generální ředitel se 
sešel nejen se svými kolegy z olomouckého ředitelství, 
ale také si prohlédl město a na jednání na radnici do-
hodl postup další spolupráce. Ta spočívá ve vytvoření 
memoranda – návrh zpracovaný Správou železnic již 
okomentovalo právní oddělení města a po schválení 
v potřebných orgánech bude moci být memorandum 
podepsáno.

Z deklarace vyplývá, že Správa železnic ustoupí 
od plánovaného záměru odbourat první patro budo-
vy a také části s restaurací (přistavěna v r. 1949) s tím,  
že se město zaváže dalšími smluvními vtahy na využí-
vání prostor pro zajištění svých činností. Ovšem i s tím, 
že si tyto prostory upraví, zajistí napojení na inženýrské 
sítě a bude zajišťovat i provoz, a to v rámci a pravidel 
smluvního vztahu se státní organizací. Správa železnic je 
akciová společnost státu a prostory požaduje pronajímat 
nebo je nabízet ve výpůjčce jednomu partnerovi – tedy 
místní samosprávě.

Podle předběžné dohody s generálním ředitelem 
by asi první patro s byty bylo zatím zakonzervováno  
a v první etapě by obě organizace vyřešily provoz a opra-
vu přízemní části.

Celková oprava holešovského nádraží se připravo-
vala několik let a letos měla být zahájena, právě první 
etapou, tj. „optimalizací“ prostor nádražní budovy. Tedy 
její částečnou demolicí. Ta vycházela z toho, že provozo-
vatel pro zajištění odbavení cestujících a provozu nádraží 
tak velké prostory nepotřebuje pro jejich náročnost (vy-
tápění apod.), ale i opravu.

O této skutečnosti se začalo veřejněji hovořit asi 
před dvěma lety, ale město vždy při jednání s vedením 
oblastního ředitelství Olomouc zastávalo názor, že se 
záměrem nesouhlasí a nabízí pomoc s využitím objektu. 
Situace začala být vyhraněnější vloni na podzim a letos 
v předjaří, kdy ale ještě stála Správa železnic na svém 
stanovisku.

Protože se jedná o náročnou opravu celého nádraží 
a jeho zabezpečení, snažilo se město jednat s investo-
rem tak, aby nebyla ohrožena celková modernizace naší 
tratě v dalších investičních částech (níže).

PODĚKOVÁNÍ
Velmi důležitým prvkem letošního procesu příprav 

investice, který přispěl k přehodnocení záměru týka-
jícího se budovy, byly také protesty místní veřejnosti. 
Vytvořená petice významně podpořila názor města  
a vyjádřila důležitost historických objektů pro náš regi-
on a jeho budoucnost, ale i vztah Holešováků k železnici  
a místní architektuře. Petici již podepsaly stovky obyva-
tel města a okolí.

Všem lidem, kteří petici podepsali, patří velké po-
děkování podobně jako autorům a dalším aktivistům, 
jenž se zasadili o její propagaci. Je důležité, že se místní 
občané dokáží semknout a spojit se.

Ale je třeba konstatovat, že se jedná o úplný začá-
tek v opravě a využití nádražní budovy, tedy v její další 
budoucnosti. Bude třeba do její opravy a využití vložit 
nemalé finanční prostředky a také ji následně smyslu-
plně provozovat.

OPRAVA HOLEŠOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
Nádražní budova byla vystavěna v roce 1888 jako 

typická nádražní budova své doby. Výrazněji byla přesta-
věna v roce 1949 i s přístavbami. Poslední rekonstrukcí  
a modernizací prošla před 11 lety v době, kdy ještě pa-
třila Českým drahám. Bourání mělo být součástí celé 
modernizace, které Správa železnic ve stanici chystá  
v kolejišti a s budováním nástupišť.

Modernizace je tedy rozdělena na několik dílčích 
záměrů - kolejiště (svršek a podloží), nástupiště, za-
bezpečení či úpravy okolí. Bourání budovy bylo připra-
vováno oddělení, tak by nemělo modernizaci ovlivnit. 
Ostatně povolení na bourání bylo Drážním úřadem vy-
dáno jako poslední, i když mělo investici letos zahájit. 
Hlavní část modernizace proběhne během příštího léta  
i s výrazným omezením dopravy a výlukami.

Nerealizováním bourání budovy jistě Správě želez-
nic navíc nemalé prostředky ušetří. 

Původní reportáž ze dne 25. 4. 2021
Správa železnic uvádí, že cílem projektu je celko-

vá rekonstrukce stanice zejména za účelem zlepšení 
podmínek pro cestující. Hlavní náplní stavby je úprava 
kolejiště, kde budou vybudována dvě nová bezbariérová 
nástupiště, jedno vnější a jedno jednostranné poloost-
rovní, přístupné pomocí centrálního přechodu. Stavba 
tak naváže na dopravní terminál Holešov dokončený  
v roce 2018. Tím se ještě kvalitněji propojí obě nádraží 
a mohly by tím zajistit i lepší zázemí pro cestující, kteří 
využívají autobusy či pro řidiče dopravců.

Součástí stavby je kromě nového staničního zabez-
pečovacího zařízení také nové traťové zabezpečovací 
zařízení v úseku do Bystřice p. H.

V železniční stanici Holešov jsou momentálně tři 
dopravní a devět manipulačních kolejí. Po rekonstrukci 
zde zůstanou tři dopravní a pět manipulačních kolejí. 
Dnešní počet dvou nástupišť zůstane i po skončení sta-
vebních prací. Délka obou je s přihlédnutím na současné 
i výhledové záměry stanovena na 130 metrů. V případě 
potřeby je bude možné prodloužit o asi 40 metrů. Obě 
nástupiště budou mít nástupní hranu 550 mm nad 
temenem kolejnice a budou přístupná bezbariérově  
z centrálního přechodu. Ten bude navazovat na průchod 
výpravní budovou a bude zabezpečen návěstidly a vý-
stražným systémem pro cestující. Součástí druhého ná-
stupiště bude také přístřešek. Celá stanice dostane nový 
orientační a informační systém. Menšími stavebními 
úpravami projde výpravní budova, téměř výhradně ale 
budou zaměřené na služební prostory. 

V rámci investice také proběhne oprava železnič-
ních stanic v Hlinsku pod Hostýnem a hlavně v Bystřici 
pod Hostýnem. Tam bude stávající výpravní budova  
z roku 1970 nahrazena novostavbou, která bude obsa-
hovat odjezdovou halu, čekárnu pro cestující, veřejné 
toalety, dopravní kancelář a další zázemí pro personál. 
V prostoru za výpravní budovou bude vybudován nový 
technologický objekt. Součástí je kromě nového stanič-
ního zabezpečovacího zařízení také nové traťové zabez-
pečovací zařízení v úseku do Osíčka.

Rudolf Seifert
starosta

Město Holešov v rámci Knihovničky Holešovska 
předkládá první publikaci z letošního bohatého edič-
ního plánu. Vynahrazujeme si tak rok 2020, kdy pod 
hlavičkou Knihovničky Holešovska nebyla vydána 
žádná publikace.

Ve své paměti zalistoval pan Miroslav Olšina, 
který poutavým a srozumitelným způsobem čtenáři 
předkládá průřez holešovskou historií. „Nejedná se  
o historickou studii, ale spíše o jakýsi souhrn histo-
rických momentů, událostí a osobností - zkrátka věcí, 
které bychom o svém městě měli vědět,“ vysvětluje 
v úvodu autor publikace. Dočteme se například  

o nejstarších stavbách, o Rottalově meči, o příjezdu 
prvního vlaku do Holešova nebo o válečných událos-
tech v našem městě. Kniha je bohatá na doprovodné 
fotografie, které dotváří atraktivitu celé publikace. 

Jedná se o 39. svazek Knihovničky Holešovska, 
který je možno zakoupit na místě prvního kontaktu 
Městského úřadu Holešov, v Městském informačním 
centru a v Městské knihovně Holešov. Doporučená 
prodejní cena je 70 Kč.

Přehled dalších publikací, vydaných v edici 
Knihovnička Holešovska najdete na stránkách města 
Holešova.                                                    Hana Helsnerová
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Takový byl 1. máj v Holešově
V sobotu 1. května se nám v Holešově sešlo několik 

událostí, které dohromady daly hezkou městskou oslavu 
tohoto svátečního dne. Opět se to ale neobešlo bez ko-
ronavirových opatření. Jak je již zvykem, když nemohou 
občané, zvláště pak ti z ohrožených skupin, za kulturou, 
dopravíme kulturu k nim. Proto Holešovská muzika opět 
zahrála seniorům z CPS a DPS Holešov a také obyvate-
lům přilehlého sídliště a neopomenuli jsme ani náměstí. 

Následovalo zahájení výstavy Best of Holešov, která 
je krásnou prezentací talentu převážně holešovských ob-
čanů. Své fotografie zde totiž vystavují ti, kteří se zapo-
jili do soutěže Městského kulturního střediska a poslali 

nám své vydařené snímky Holešova a okolí. Výstava je 
pak doplněna historickou fototechnikou a nápaditými 
aranžemi. Abychom návštěvníkům výstavy tuto „ne-
kontaktní vernisáž“ ještě více zpříjemnili, pozvali jsme 
na podium oblíbenou holešovskou kapelu Texas. Děti se 
mohly potěšit balonkem a dospělí si jako suvenýr mohli 
odnést vlastnoručně vyraženou minci.

Děkujeme všem za zájem a věříme, že se společen-
ská situace bude pomalu vracet k normálu, a že si už 
brzy budeme moci užívat společných akcí, které nebu-
dou nijak omezeny.

Hana Helsnerová

Zdeněk Novák a Jaroslav Bachner  
„Osobnostmi neziskového sektoru“ 

Blahopřání patří panu JUDr. Zdeňku Novákovi a panu Ing. Jaroslavu Bachnerovi, 
kteří byli oceněni Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s., která 
28. dubna 2021 předávala ocenění v 7. a 8. ročníku ankety „Osobnost neziskového sek-
toru Zlínského kraje 2019 a 2020“. Pan Novák byl oceněn jako jeden z nejvýznamněj-
ších organizátorů hudebního života na Holešovsku. Prostřednictvím festivalu Musica 
Holešov, Letní školy barokní hudby či festivalu Bluesový podzimek představuje špičko-
vé umělce a tělesa klasické i jazzové hudby z ČR i ze světa. 

Pan Bachner byl pak oceněn jako významný holešovský hybatel na poli sportov-
ním i kulturním. Slavný Bikemaraton Drásal J. Bachner zakládal a dodnes organizuje. 
Vlastní účastí v několika hudebních tělesech i organizací veřejných kulturních akcí se 
zapojuje do veřejného života v Holešově.

Hana Helsnerová

V době prvního lockdownu v roce 2020, kdy nebyla možná ani návštěva knihov-
ny, přišla právě ta naše Městská knihovna se skvělým nápadem – předčítáním svým 
čtenářům on-line. V letošním roce se situace opakovala, proto jsme neváhali a zařadili 
do pravidelného vysílání předčítání holešovských pověstí. Jsme velmi rádi, že se Vám 
tento nápad zalíbil, o to víc nás těší také praktické využití tohoto projektu, kdy byly 
předčítané pověsti využity také při distanční výuce v základní škole. O poutavý přednes 
se postarala knihovnice Hana Zaoralová a o kvalitní zpracování pak kameraman Petr 
Šiška.  Ohlas veřejnosti byl mimořádný a poptávka tak velká, že do pléna padla myšlen-
ka další, a sice vydání pověstí také knižně. Faktem totiž je, že souhrnné vydání pověstí 
zkrátka doposud neexisto-
valo. Tato myšlenka padla 
na úrodnou půdu, a proto 
se už nyní můžete začít tě-
šit na jubilejní 40. svazek 
Knihovničky Holešovska, 
který bude věnován právě 
holešovským pověstem. 
Berme jej jako takový první 
dárek u příležitosti velkých 
oslav knihovny, které nás 
v letošním roce čekají. Po-
věsti sebral a sepsal Karel 
Bartošek, zdobit je budou 
ilustrace Jiřího Hrbáče.

Hana Helsnerová

Velký úspěch předčítaných pověstí 
vede k dalšímu kroku - knižnímu 
vydání 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SŇATKY
Veronika Halašková – Zlín
Juraj Benkovič – Zlín

Pavla Bakalová – Martinice
Ladislav Havelka – Náměšť na Hané

Petra Zavadilová – Kurovice
Jakub Frgal – Hulín

ÚMRTÍ    
Růžena Chmelinová – Holešov
Petr Švrček – Holešov

Ivana Jančová – Holešov
Zdeněk Šimek – Holešov
Zdeněk Lochman – Holešov
Drahomír Adámek – Holešov, č. Količín
Irena Vybíralová – Holešov
Bedřich Crhák – Holešov
Zdeněk Franc – Holešov
Ladislav Linda – Holešov
František Bělíček – Holešov
Vladimír Sýkora – Holešov, č. Dobrotice
Alois Tkadlec – Holešov
Olga Kopcová – Holešov

Václav Konečný – Holešov
Jarmila Navrátilová – Holešov, č.Dobrotice 
Pavel Lochman – Holešov                                                          

Jarmila  Medková

Blahopřání Blahopřání
V květnu oslaví 85. narozeniny naše 

milovaná maminka, babička a praba-
bička Ludmila Hrbáčková z Holešova. 
Všechno nejlepší, hlavně co nejvíc zdraví, 
životní pohody a úsměvů přeje 

syn, snacha, vnuci a pravnuci.

3. 6. 1921  narozen NEUMANN, Miroslav, zabýval se historií Holešova a jeho okolí, autor řady historicko-dokumentačních prací převážně s tématikou protifašistického odboje za 2. svě-
tové války. Pro Českou televizi Brno byl podle literární předlohy „Byla kdysi válka“ a dalších materiálů M. Neumanna natočen seriál „Legenda o živých a mrtvých“, dále „Muž, 
který nesmí zemřít“. Historie tajné vojenské a civilní organizace Holešov „Kronika žhavých dnů“ vyšla v roce 1998. V roce 2005 vydalo Město Holešov v Knihovničce Holešovska 
„Ve stínu hákového kříže: kapitoly z historie protinacistického odboje na Holešovsku“, v roce 2007 „Za velkou šedou zdí“.  Autor mnoha článků v odborném a regionálním tisku.

 - 100. výročí narození
5. 6. 1896 se narodila FIALOVÁ, Vlasta, PhDr., CSc., historička, doktorát získala roku 1935, její dizertační práci tvořil kritický rozbor „Kroniky holešovské“ . Autorka historické monografie 

„Jan Adam z Víckova“. Od r. 1940 redaktorkou regionálního sborníku „Naše Valašsko“, od r. 1949 pracovala v Moravském muzeu v Brně, kde vedla historické oddělení. V letech 
1952–1955 pod jejím vedením probíhal historicko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského Hradiště. Během průzkumu zaniklé tvrze v Kralicích 
našla ojedinělé literky tiskařských typů z tamní tiskárny jednoty bratrské. V Kralicích byl její zásluhou postaven a otevřen Památník Bible kralické. Podílela se na přednáškové 
činnosti Vlastivědného kroužku v Holešově.   125. výročí narození

9. 6. 1896 narozen v Holešově LORENC, Miroslav, projektant, architekt, v roce 1925 pracoval na projektu pavilónu dekorativních umění v Paříži, autor řady staveb ve Zlíně, např. Obecní 
a živnostenské banky, Společenského domu a hotelu Moskva. V období 1. světové války bojoval v řadách československých legií v Itálii, po okupaci Československa se aktivně 
zapojil do odboje, stal se okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa, dne 24. října 1940 byl zatčen a popraven v Breslau († 11. 2. 1943).  125. výročí narození

17. 6. 2006  zemřel McINTOSH, Jethro Spencer, vlastním jménem Jiří Sehnal, herec, spisovatel, autor povídek, scénářů, překladatel, cestovatel, malíř. Vyrůstal v Holešově ve Školní ulici, 
studoval DAMU a FAMU, hrál ve zlínském divadle, v pražském divadle ABC a Semaforu, divadelní a filmový kolega Jana Wericha, Miloše Formana a Jiřího Suchého. V roce 1961 
odešel do exilu, kde působil jako rozhlasový hlasatel Svobodné Evropy a Deutsche Welle. Pobýval v Izraeli, Americe a po roce 1989 se vrátil na nějaký čas do Holešova. Jeho 
nejznámějším dílem je autobiografická kniha „Z Holešova do Hollywoodu“ vydaná v roce 1992 (*29.5.1932). 15. výročí úmrtí

20. 6. 1991 zemřel DOLEŽEL, Jaroslav, rymický vlastivědný pracovník a pracovník holešovského muzea. Autor článků ve Zprávách Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldo-
vě, týkajících se archeologických nálezů v Míškovicích, Rackové, Dobroticích a Rymicích, pracoval v místní pobočce České numizmatické společnosti v Holešově, odborník  
na vytváření replik vzácných ražeb mincí (*2.2.1910 ve Všetulích). 30. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ČERVEN

Dne 17. 6. 2021 se dožívá 92 let paní 
Vlasta Viznerová. K tomuto významné-
mu jubileu jí přejí pevné zdraví, štěstí, 
mnoho sil do dalších let a hodně radosti 
z vnuků a pravnuků

syn Miroslav, snacha Marie, vnuci 
Marek a Miroslav s rodinami.

panu Zeňku Jakubíčkovi z Holešova , který věnoval spoustu součástek a elektromateriálu  
do našeho kroužku robotiky. Panu Jakubíčkovi moc děkujeme a velmi si jeho pomoci vážíme.

  za SVČ TYMY Jarmila Vaclachová a Karel Hrnčiřík, vedoucí kroužku

Poděkování

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
pozvat na slavnostní vítání občán-
ků, které probíhá v sala terreně 
holešovského zámku. Pokud máte 
zájem o přivítání Vašeho dítěte, 
můžete nás kontaktovat buď osob-
ně na matrice Městského úřadu 
Holešov  nebo tel. 573521355. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jarmila Medková - matrika
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Holešovské znělky
Státy a národy mají své hymny a města a obce 

mají své znělky. Nejinak již od minulého století  i město 
Holešov usilovalo o vlastní znělku. Možná, že ji nějaký 
hudebník složil již dříve, ale informace ani notový zá-
znam není k dispozici. První oficiální znělku Holešova,  
o které víme, složil holešovský rodák, skladatel, hudební 
pedagog, klavírista, sbormistr, sběratel lidových písní 
a spisovatel prof. Jan Schneeweis (1904 -  1995), kte-
rý působil jako učitel hudební výchovy na gymnáziích  
v Praze, Žilině, Hořovicích a v Berouně. Prof. Schneeweis 
vždy udržoval s Holešovem a zdejšími hudebními a vlas-
tivědnými kruhy intenzivní kontakt a pro Holešov složil 
nejednu skladbu. K „prvním“ oslavám 700. výročí města 
Holešova v roce 1972 složil a vydal prof. Schneeweis jed-
nak sborník „Dvanáct lidových písní z Holešovska“ a pro 
potřeby vlastních oslav, které proběhly 23. – 25. června 
1972, složil „Slavnostní znělku města Holešova“. Prove-
dení této znělky potom zahajovalo oba slavnostní večery 
(v pátek 23. 6. a v sobotu 24. 6.1972) ve velkém sále 
zámku. V pozůstalosti prof. Schneeweise se zachoval 
děkovný dopis holešovského vlastivědného pracovníka 
Bohumila Struhaly z 8. února 1972, kterým mu děkuje 
za složení slavnostní znělky. Notový záznam ani nahráv-
ku této znělky se nám ale doposud nepodařilo objevit, 
pokud by ji někdo ze čtenářů měl k dispozici a předal 
alespoň kopii, nebo zapůjčil  na městský úřad nebo do 
městské knihovny, budeme velmi vděčni.

Další znělkou, vážící se k Holešovu, je znělka k poctě 
holešovského rodáka, skladatele, hudebníka a hudební-
ho pedagoga Františka Xavera Richtera. Tu u příležitosti 
Richterovského výročí složil Josef Bím, učitel holešovské 
Základní umělecké školy F. X. Richtera, vedoucí zdejšího 
dechového souboru. Richterovská znělka se jednak hrá-
la na oslavách F. X. Richtera, jednak uváděla několik let 

hlášení městského rozhlasu. Při rekonstrukci městského 
rozhlasového systému a výměně příslušné vysílací tech-
niky před několika lety se tato nahrávka bohužel ztrati-
la. Naštěstí notový záznam znělky Josefa Bíma je uložen  
v holešovské ZUŠ a je možno ji kdokoliv znovu provést 
a nahrát.

Zhruba před deseti lety 
složil znělku Holešov člen 
České filharmonie, hornista 
Petr Duda. I když bydlí v Pra-
ze, jezdil často do Holešova, 
kde zasvěcoval zájemce do 
hry na lovecké (bezklapkové) 
rohy a spolu s dalšími hudeb-
níky, tvořícími Lovecké trio 
ČMMJ zde uspořádal několik 
koncertů. Naše město si za-
miloval a na jeho počest slo-
žil znělku, kterou otextovali 
Vladimír Vyhlídal a Karel Bar-
tošek. Znělka zazněla několi-
krát při různých slavnostních 
příležitostech mysliveckého 
charakteru a letos ji nahrál 
Holešovský komorní orchestr 
Iva Kurečky. Od té doby část 
znělky zahajuje hlášení hole-
šovského městského rozhla-
su. Notový záznam a slova 
této znělky otiskujeme u to-
hoto článku.

Pokud se nám podaří 
(třeba s pomocí čtenářů Hole-
šovska) najít ztracenou hole-

šovskou znělku prof. Jana Schneeweise, mohou všechny 
tři znělky zaznít při oslavách 700. let od povýšení města 
Holešova na město, se kterými počítáme v příštím roce.

Karel Bartošek 

Jan Nepomuk Alois Hanke z Hankenštejna. Připomínka výročí 
jednoho z národních buditelů

Po dlouhé době, v níž opatření vlády v souvislosti 
s pandemií Covidu nedovolila pořádat jakékoliv kulturní 
akce pro veřejnost, se situace pomalu uklidňuje. Přesto 
se však dosud musíme řídit aktuálními pokyny. Členo-
vé vlastivědného kroužku a všichni, kteří rádi nahlížejí 
do historie našeho města, si ve středu 26. května 2021 
společně připomenou výročí narození jednoho z vý-
znamných rodáků našeho města Jana Nepomuka Aloise-
Hankeho.

Narodil se 26. května 1751, tedy před 270 lety, 
ve zdejším panském pivovaru jako syn sládka Kašpara 
Hankeho. Po ukončení studia práv, historie a filologie 
na vídeňské univerzitě byl jmenován kustodem univer-
zitní knihovny v Olomouci a na tamní akademii působil 
později také jako profesor českého jazyka. Právem patří 
mezi naše národní buditele.

Vydal řadu publikací různého zaměření, zejména 
na podporu českého jazyka, informace o knihovnách  
a veřejné správě, ale i o slovanském národopisu. Jedna 

z nejvýznamnějších prací nese název Doporučení české 
řeči a literatury. 

Plánovaná akce měla být původně pojata velkory-
seji. Protože stále ještě platí jistá omezení, Vlastivědný 
kroužek spolu s vedením města uspořádá ve středu  
26. května v 17.00 hodin u pamětní desky, instalované 
na budově pivovaru a připomínající místo jeho naroze-
ní, vzpomínkové setkání s krátkým představením jeho 
života a díla a položením kytic k uctění slavného rodáka.

Vlastivědný kroužek je jedním ze spolků, které se 
i v obecně nepříznivé době snaží hledat způsoby, jak 
pokračovat ve své činnosti. Že se mu to daří, dokazuje 
i řada zajímavých přednášek, které mohou zájemci sle-
dovat online prostřednictvím internetové aplikace. Při-
pravovaná připomínka výročí naopak ukazuje, že přímý 
osobní kontakt je v některých případech nezastupitelný.

Miroslav Olšina
Vlastivědný kroužek Holešov
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Kožní ambulance Holešov 
MUDr. Petra Bílková

Sušilova 1505, Holešov tel. 573 399 557 

  provádí kontrolu znamínek 
na těle před letní sezonou

  17. 6. 2021     8.00 – 16.00 hod.
Vyšetření je prováděno ručním dermatoskopem, 

je zcela zdarma, 
není nutné se předem objednávat.

K vyšetření je nutné mít platnou 
kartičku pojištěnce!!!

Knihovna 21. století
Městská knihovna v Holešově za 100 let své existen-

ce prošla velkými změnami, její činnost se od klasického 
půjčování knih a periodik značně rozšířila. Ovšem ty nej-
větší změny, které knihovnickou práci ovlivnily, nastaly 
ve 21. století nástupem automatizace knihovnických 
služeb. Díky této automatizaci mohla také knihovna, byť  
v omezeném režimu, jako jedna z mála kulturních insti-
tucí sloužit svým čtenářům i v době infekce Covid-19. 

Holešovská knihovna má v současné době moderní 
webový knihovní systém Tritius, který propojuje knihov-
nu se svými čtenáři 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. 
Uživatelé knihovny si mohou přes své čtenářské konto 
prodloužit výpůjčky, zarezervovat nebo si nechat po-
žadované tituly „odložit z poličky“. Jakmile jsou žádané 
knihy připravené, čtenář obdrží sms zprávu nebo e-mail 
s informací o jejich vyzvednutí. Vybírat si mohou celkem 
z 96 378 titulů, ve kterých jsou zastoupeny např. knihy, 
noviny, časopisy, společenské hry, hudebniny, elektro-
nické Albi tužky s interaktivními knihami. Pro zdravotně 
handicapované čtenáře zajišťujeme donáškovou službu. 

Katalogizační záznamy našich dokumentů pravi-
delně zasíláme do Souborného katalogu ČR. Knihovna je 
zapojena do projektu Knihovny.cz , portálu pro jednotný 
přístup ke službám českých a moravských knihoven – ko-
mukoli, odkudkoli, kdykoli a od května 2021 jsou našim 
registrovaným čtenářům zpřístupněna díla nedostupná 
na trhu (DNNT). Službu, která je zdarma, zajišťuje Ná-
rodní knihovna ČR prostřednictvím Národní digitální 
knihovny ( https://ndk.cz ). Jedná se dokumenty, které 
jsou chráněny autorským zákonem, ale nejsou již do-
stupné na knižním trhu. Čtenář si je pak může vzdáleným 
přístupem zobrazit na svém vlastním počítači.

 Veškeré knihovní systémy a počítačovou techniku 
jsme mohli zakoupit především díky úspěšným dotačním 
žádostem v rámci programu Veřejné informační služby 
knihoven – VISK3, které každoročně vyhlašuje Minister-
stvo kultury ČR. 

Důležitou složkou práce knihovny jsou kvalitní infor-
mační služby, proto se snažíme, aby naši uživatelé a širo-
ká veřejnost byli ze strany nás knihovníků dostatečně in-
formováni o našich elektronických službách a aktivitách 
knihovny, které jim nabízíme na stránkách www.knihov-
na.holesov.info a facebooku, kde jsou uvedeny aktuální 

informace, klasický on-line katalog, uživatelské konto, 
služba Ptejte se knihovny, Kniha z knihovny (zájemci 
si mohou zakoupit nové knihy přes internet a pak si je 
vyzvednout v knihovně), informace o našich pobočkách 
aj. V knihovně je dostupný veřejný internet a kvalitní 
bezdrátové WiFi připojení, které je i na všech našich pěti 
pobočkách (Novosady, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy).

Nedílnou součástí knihovnické práce je pestrá na-
bídka kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny věkové 
kategorie – přednášky, besedy, výstavy, půjčování v kos-
týmech, soutěže aj., při jejichž pořádání opět využíváme 
techniku, a to dataprojektor a přenosný interaktivní 
digitální flipchart, které byly pořízeny v rámci VISK3. 
Chodí k nám, nebo se spíše vezou v kočárku, nejmladší 
čtenáři a stejně tak knihovnu navštěvují lidé vyšší vě-
kové kategorie. Pokud je pandemická situace příznivá 
a nehrozí nám přísná epidemiologická opatření, tak se 

za rok uskuteční přes dvě stě akcí. V případě, že se ne-
můžeme zatím setkávat osobně, i tak se dá najít řešení 
a přednášky probíhají online např. přes aplikaci Zoom 
nebo čtení regionálních pověstí na YouTube. Při pořá-
dání těchto akcí spolupracujeme se školami, různými 
organizacemi, spolky, ale našim hlavním partnerem je již 
od své znovuobnovené činnosti v roce 2013 Vlastivědný 
kroužek Holešov. Pro děti pak tradičně pořádáme Noc  
s Andersenem, v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“ slavnostní pasování žáků prvních tříd na 
čtenáře, letní prázdninové hry, besedy pro všechny typy 
škol. Některé akce určené dětem pořádáme za finanční 
podpory projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
pro ORP Holešov (MAP).

K 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešo-
vě a 100. výročí Masarykovy veřejné knihovny a čítárny 
připravujeme spoustu akcí, o kterých vás budeme s před-
stihem informovat. Připravují se dvě výstavy, jedna v uli-
cích města – outdoorová a další na holešovském zámku, 
a to přímo v prostorách, kde holešovská knihovna sídlila 
několik desetiletí. Prostřednictvím těchto výstav si mů-
žete rozšířit své informace o historii knihovny a čtenář-
ského spolku, o její bohaté a pestré činnosti, o pracovní-
cích, kteří v knihovně pracovali.

Uběhlo 100 let působení veřejné knihovny v Holešo-
vě. Prošla mnoha změnami, ale vždy byl pro pracovníky 
knihovny na prvním místě spokojený čtenář. A tak tomu 
bude i nadále.               Iž

Díla nedostupná na trhu pro čtenáře 
knihovny

Na základě smlouvy, kterou uzavřelo Městské kul-
turní středisko Holešov s Národní knihovnou ČR (NK ČR), 
jsou od května 2021 registrovaným čtenářům knihovny 
zpřístupněna díla nedostupná na trhu (DNNT). Tuto 
službu zajišťuje NK ČR prostřednictvím Národní digitální 
knihovny (NDK).

 Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny au-
torským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech 
autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Nyní 
mají  možnost registrovaní čtenáři naší knihovny zobra-
zit si vzdáleným přístupem tyto dokumenty online, a to 

přímo na svém počítači v domácím prostředí (https://
ndk.cz).

Seznam DNNT v současné době obsahuje celkem 
195 428 monografií vydaných do roku 2000 a 4 524 titu-
lů seriálů vydaných do roku 2010. Dále jsou uživatelům  
k dizpozici plné texty digitalizovaných dokumentů, které 
jsou již z hlediska autorského práva volné (v NDK-DNNT 
jsou označena jako „veřejná“). Služba DNNT je zdarma.

Bližší informace získáte přímo v Městské knihovně Ho-
lešov (tel.č. 571 160 892-895, 734 422 066, 735 160 666; 
knihovna@mks-holeosv.cz).                                                 Iž

Jiří Jilík, beseda s autorem knihy Žítkovské čarování

Knihovnice holešovské knihovny v roce 2019, Týden knihoven
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Děti pomahájí zlínské 
zoologické zahradě

Letošní dětský den bude obohacen, přidanou hodnotou mu bude to, že tento-
krát to nebudou jen děti, kdo bude obdarován. Ba naopak, samy děti budou právě 
těmi dárci.

Myšlenku iniciovalo Středisko volného času Tymy a město Holešov ji okamžitě 
podpořilo. Když jsme na konci dubna vyhlásili výzvu, aby děti malovaly obrázky pro 
ZOO Lešná, vůbec jsme nedokázali odhadnout, kolik obrázků se nám podaří sesbírat. 
Ani ve snu nás nenapadlo, že je nakonec budeme počítat na stovky. Jsme velmi po-
těšeni a mile překvapeni obrovským zájmem škol, školek i jednotlivců z celého Zlín-
ského kraje. Do výzvy se zapojili nejen Holešováci, ale také děti z Lukova, Kroměříže, 
Sazovic, Mysločovic, Bystřice pod Hostýnem a mnoha dalších míst. 

Abychom ale celou myšlenku dovedli do zdárného konce, vyzýváme všechny, 
kteří mají chuť pomoci naší oblíbené nedaleké zoologické zahradě, přijďte si vybrat 
obrázek a přispět tak na dobrou věc.  Vybírat můžete od 24. května v online galerii 
na facebookovém profilu TYMY CENTRUM, vybraný obrázek si můžete zarezervovat 
na telefonním čísle 573396928. Další možnost získat originální kresbu nebo malbu 
pak budete mít u příležitosti oslavy Dne dětí dne 30. 5. 2021 v zámecké zahradě  
(v případě deště na nádvoří zámku).

Velmi děkujeme všem, kteří do tohoto projektu přispěli krásnými obrázky,  
a předem děkujeme také všem, kteří si pro ně přijdou. Výtěžek z akce bude v plné 
výši předán ZOO Lešná.

Hana Helsnerová
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Zámecké arkády vystavují fotografie, které jste vytvořili vy
Za skly zámeckých arkád začala 1. května výstava 

fotografií #bestofholesov. Soutěžní projekt, který vznikl 
letos v zimě především pro povzbuzení nálady ve společ-
nosti, představuje přes dvě stě fotografií amatérů. 

Lidé měli fotit Holešov a okolí, úhlu pohledu se 
meze nekladly. Na zámku se tak během několika měsíců 
sešla velmi pestrá skladba snímků, na kterých jsou nejen 
typické dominanty a zákoutí města, ale také příroda, 
detaily, nevšední fotoreporty i umělecké záběry. Velmi 
významně k výstavě přispěli také studenti holešovského 
gymnázia, jehož vedení #bestofholešov zařadilo přímo 
do osnov výtvarné výchovy. 

Výstava je rozvržena do pěti oblouků zasklených 
arkád a nosnou plochou pro fotografie se staly staré 
zámecké dveře. K dekoraci přitom výrazně přispěly fo-
toaparáty a fototechnika, kterou kulturnímu středisku 
zapůjčili sběratelé z Holešova a okolí. Vznikla nevšední 
kolekce reprezentující vývoj této techniky za posled-
ních sto let. 

Organizátoři tímto děkují všem, kteří se o své pří-
stroje i dědictví po předcích byli ochotní podělit. Stejně 
tak patří velké poděkování firmě Wastex, která zapůjčila 
dřevěné palety. Palety taktéž přispěly k dekoraci výstavy 
a staly se zajímavou výstavní plochou. 

Poděkování patří také Základní umělecké škole 
Holešov za zapůjčení výtvarných stojanů a holešovským 
zahrádkářům, kteří zapůjčili květinové dekorace. Zá-
věrečné díky však patří především těm, kteří měli chuť 
do soutěže se zapojit. Od zimy do jara chodili s očima 
otevřenýma a díky tomu viděli naše město a okolí jako 
krásný fotografický cíl.

 
Jak bylo zmíněno, #bestofholesov je projekt soutěž-

ní. Od 10. května je deset nejlepších snímků označeno 
čísly a veřejnost může v městském informačním centru 
hlasovat o tři nejlepší. Vítězové se mohou těšit na oceně-
ní, které připraví město Holešov. 

    Dana Podhajská

Výstava Největší záhady a tajemství světa, Zámek Holešov 
4. 6. – 29. 8. 2021

Zámecká výstava Leonardo je cestou do tvořivé 
mysli renesančního génia

Interaktivní výstava pro děti i dospělé bude jedi-
nečnou příležitostí zavítat do světa slavného Leonarda 
da Vinci, italského vynálezce, umělce a vědce. Výstava se 
koná na holešovském zámku od 4. června do 29. srpna 
2021. 

Hravý projekt vznikl ve spolupráci MKS Holešov se 
společností Objevárium. Dětem i dospělým nabízí pro-
stor pro seznámení se s vynálezy, uměním a vědeckou 
prací významného italského tvůrce, který před více než 
500 lety předběhl dobu svou genialitou. 

Exponáty umožní sestavovat anatomické modely, 
prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat geo-
metrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdi-
vovat model Leonardova slavného obrněného vozidla, 
reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským 
mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné 
Mony Lisy. A nejenom to! Prostřednictvím virtuální rea-
lity si návštěvníci prohlédnou i další modely Leonardo-
vých vynálezů.

Dana Podhajská

Největším výstavním projektem letošního léta na 
zámku v Holešově bude unikátní kolekce replik, faksimilí 
a reprodukcí nejtajemnějších předmětů všech světadílů. 
Exponáty mají jedno společné – okolnosti vzniku nebo 
účel obklopují záhady a tajemství. Výstava se jmenuje 
Největší záhady a tajemství světa, začne 4. června a po-
trvá do 29. srpna. 

Výstava představí čtrnáct stanovišť s exponáty a in-
stalaci umocní moderní multimediální prvky jako video-
mapping, televizní obrazovky, speciální světelné efekty či 
holografie. 

Dominantou bude obří replika sochy Moai - symbolu 
Velikonočního ostrova, nicméně nejdražším exponátem 
propracovaná kopie slavné Mitchell-Hedgesovi křišťálové 
lebky, která se stala hlavním vizuálem výstavy. Originál 
byl objeven v roce 1927 u mayského města Lubautum  
v dnešním Belize. Má odnímatelnou čelist a údajně vyvolává 
hypnotické stavy. Kopie je stejně jako originál vybroušena  

z jednoho kusu krystalu přírodního křišťálu v poměru jedna 
ku jedné. Krystal pochází z naleziště v Jižní Americe a replika 
tak má ve srovnání s originálem nejbližší možné složení.

Pozornost návštěvníků jistě zaujme také série nábo-
ženských artefaktů -Svatý grál, ze kterého Ježíš Kristus 
pil při Poslední večeři Páně, kopí osudu, které mu římský 
voják zabodl do boku a relikvie Turínského plátna, do ně-
hož Kristovo tělo po ukřižování zabalili. Na více než čtyři 
metry dlouhém pruhu látky zůstal okem viditelný otisk 
jeho tváře a těla. Ne všichni odborníci s tímto tvrzením ale 
souhlasí. Výjev do plátna si návštěvník v Holešově může 
prohlédnout prostřednictvím videomappingu. 

Připomínkou jedné z nejstarších civilizací světa bude 
Sumerská hvězdná planisféra. Jde o mapu zemské polo-
koule, která pravděpodobně odkazuje k biblické zkáze 
Sodomy a Gomory. Jako „hudební zbraň hromadného 
ničení“ je přezdívaná stříbrná trubka z hrobky faraona 
Tutanchamona. Traduje se, že dokáže přivolat válku a patří 

do série objevů britského archeologa Howarda Cartera, 
který faraonovu pohřební komoru objevil v roce 1922.

Další exponát je maketou mystické knihy CodexGigas 
zvané Ďáblova bible. Originál pochází pravděpodobně ze 
13. století a v chrudimském klášteře ji zřejmě sepsal jediný 
člověk. Má 640 stran a dřevěné desky s kovovým zdobe-
ním potažené kůží udajně ze 160 oslů. Pojmenovaná je 
podle zobrazení ďábla.

Dana Podhajská

KULTURA

Pozvánka na koncert 
Tomáš KOČKO & ORCHESTR
Neděle 6. června 2021, v 18 hod.
zámecké nádvoří, Holešov
Vstupné: v předprodeji: 190,-/na místě 220,- Kč
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funkční, ale i krásné na pohled,“ řekla Renée Rudolfová, 
správce muzea a kurátor sbírkových fondů.

Dana Podhajská

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
4. díl: technický skvost, plechový promítací přístroj z 20. let 

Městské muzeum a galerie Holešov se sice nespe-
cializuje na sbírkotvornou činnost technických zařízení, 
přesto ve svých sbírkách skrývá jeden technický unikát. 
Jedná se o plechový promítací přístroj z 20. let minulého 
století vyrobený v Praze firmou Koula-Vojta. 

Přístroj, který vám tentokrát představujeme,  
se nám bohužel nedochoval v kompletním stavu, hod-
ně částí k němu chybí. Přesto jej můžeme považovat  
za technický skvost. 

Do tzv. promítačky se vkládaly skleněné negativy, 
ty se upevnily do dřevěných rámečků a následně se vklá-
daly mezi okulár a zaostřovací (též přibližovací) měch. 
„Navzdory chybějícím součástkám, nám tento přístroj 
připomíná, že se dříve vyráběly stroje, které byly nejen 

Městské kulturní středisko Holešov získalo zajíma-
vou publikaci, která před několika dny vyšla ve Švýcar-
sku a zmiňuje Zámek Holešov. Úhel pohledu je však 
velmi nevšední.

Kniha Libro delli Dinari Viaggi a affari di Giovanni 
Domenico Lucchese mastro stuccatore da Melide all´Eu-
ropa 1648 - 1670 je účetní deník štukatéra Giovanniho 
Domenica Luccheseho (1612 – 1686), mladšího bratra 
významného císařského dvorního architekta Filiberta 
Luccheseho (1606–1666). 

My v Holešově jej známe především ve spojitosti 
s hrabětem Janem z Rottalu, který podle Luccheseho 
návrhů nechal přestavět zámek. O šest let mladší bratr 
Giovanni Domenico se tak doslova vlastnoručně mohl 
podílel na výzdobě našich sálů. Publikace uvádí, že se 
sice nedochovala jména mistrů a umělců, kteří se na 
výzdobě našich sálů podíleli, přesto předpokládáme,  
že to byli spolupracovníci slavného architekta.    

Autorkou publikace (368 str.) je Jana Zapletalová  
z Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci a Marino Viganò. Autorská dvojice 

Účetní deník barokního štukatéra Luccheseho 
Ve Švýcarsku vyšla zajímavá kniha, zmiňuje i náš zámek 

předkládá pozoruhodnou analýzu účetního deníku (libro 
delli dinari) mistra štukatéra z Melide (dnešní Švýcar-
sko) a na tomto příkladu prezentuje, jak žili a cestovali 
za prací vyhlášení umělci od Luganského jezera. O exis-
tenci deníku ze soukromého vlastnictví přitom odborná 
veřejnost doposud nevěděla. 

Jana Zapletalová navštívila holešovský zámek v září 
loňského roku a pořídila zde fotografie nástropních ma-
leb a bohaté štukové výzdoby. Fotografovala na několika 
místech, její fotografie jsou v knize použité. 

Giovanni Domenico Lucchese (1612–1686) patřil  
k významné rodině Lucchesů z Melide u Luganského je-
zera. Z tohoto rodu pochází mnoho výtečných architektů 
a mistrů spřízněných uměleckých a stavebních profesí, 
kteří od 16. století působili v Evropě, zejména v Praze, 
v Innsbrucku, ve Vídni a na dalších místech dnešní Čes-
ké republiky, Rakouska a Slovenska. Jedním z nich byl 
zmíněný architekt Filiberto Lucchese (1606–1666), 

klíčová osobnost středoevropské architektury poloviny  
17. století. Jeho jméno je spojeno zejména s využitím 
tzv. planimetrismu při koncipování fasád, tedy s vyu-
žitím architektonických prvků vytvářejících plošné od-
stupňování. Filiberto projektoval paláce, kostely a další 
stavby pro nejvýznamnější šlechtice z řad světských  
i církevních objednavatelů ve střední Evropě. Například  
i kroměřížský zámek.

Městské kulturní středisko dostalo od autorů jeden 
výtisk, uloží jej do knihovny Městského muzea a galerie 
Holešov.   

Účetní deník Giovanniho Domenica Luccheseho vy-
dalo v italštině švýcarské nakladatelství Salvioni Edizio-
ni a lze ji koupit zde https://www.salvioni.ch/product/
libro-delli-dinari-viaggi-e-affari-di-giovanni-dome-
nico-lucchese-mastro-stuccatore-da-melide-alleuro-
pa-1648-1670/.

Dana Podhajská

Letní iluze 2021: zveme 
regionální autory k účasti

Městské kulturní středisko Holešov připravuje 
devatenáctý ročník tradiční výstavy obrazů, grafik, 
plastik, užitého umění, fotografií a rukodělných 
výrobků holešovských výtvarníků. Letní iluze se 
letos konají od 10. července do 19. září. Zveme  
k účasti všechny autory, kteří mají chuť a zájem svá 
díla prezentovat na veřejnosti. Písemné přihlášky 
je možné posílat emailem na adresu podhajska@
mks-holesov.cz a to nejpozději do 13. června. (dap)
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Téma krajského kola –„Jaro je když…“

Údolí věčné zimy
KAROLÍNA JURČOVÁ
Do naší země nezavítalo jaro už dlouhá léta – já jej znám spíše z vyprávění. V dobách před Velkým sněhem jsem 

byla malé dítě a už ani nevím, jaké to je při pohledu na obzor vidět zelené kopce a místo ledové vichřice cítit svěží vánek.
Občas přemýšlím, jaké mohlo jaro být, mou představu tvoří střípky dědových příběhů. Vyprávěl o naději, kterou 

cítil, když viděl na stromech pučící listy a v trávě prvosenky. O klidném bzukotu včel a o tom, jak všechno začínalo 
znovu.

Myslím, že tahle změna nám všem hrozně chybí. Lidé jsou v té neustálé zimě šedí a jde z nich chlad, všechna 
vlídná slova jako by v nás zamrzla. A pokud slunce nerozpustí led, tak to tak možná bude napořád.

Alespoň takhle jsem to vnímala, než jsem potkala Lenku, asi jediného člověka, který ještě nezapomněl, jak se 
smát. Poprvé jsem ji viděla, jak tančí mezi vločkami a netrápí se tím, že jí promočí kabát. Tehdy jsem seděla u krbu  
a dívala se na ni skrz okno, a stejně jako všichni z mé rodiny, jsem ji označila za blázna.

   Ale později, když jsem měla možnost s ní mluvit, zdálo se mi, jako by sníh kolem ní pomalu tál, jako by prohrával 
boj s její radostí, a i já jsem se musela pousmát.

A v té chvíli mě napadlo, jestli si za tu zimu nemůžeme sami. Čím více s Lenkou trávím čas, tím snazší je věřit,  
že jaro dřímá někde hluboko v našich srdcích a že když jej probudíme v nich, možná, že nastane i v naší zemi.

Vítězka krajského kola Olympiády v českém jazyce
V letošním roce probíhá 47. ročník Olympiády  

v českém jazyce, kterou vyhlašuje Národní pedagogický 
institut ČR pod záštitou MŠMT. Karolína Jurčová a Nela 
Boušková, žákyně 1. Základní školy Holešov, postoupily 
z listopadového školního kola a v úterý 26. ledna se dále 
zúčastnily kola okresního. To se, vzhledem k současné si-
tuaci, konalo distanční formou za pomoci interaktivního 
elektronického formuláře. Karolína Jurčová okresní kolo 
vyhrála a Nela se umístila na vynikajícím 6. místě.

Krajské kolo se konalo 7. dubna, opět distanční for-
mou. Karolína jako vítězka kroměřížského okresu repre-
zentovala nejen naši 1. Základní školu Holešov, ale i celý 
okres Kroměříž v kole krajském. A opět si vedla skvěle, 
krajské kolo také vyhrála! Ze všech účastníků nejlépe 
zvládla mluvnickou část a její slohová práce nenechala 
nikoho na pochybách, že má velký talent. Postupuje 
tak do kola ústředního, které by se mělo konat v červnu  
a ve kterém porovná své jazykové znalosti a spisovatel-
ský talent s těmi nejlepšími z celé republiky.

Karolína Jurčová se účastní i jiných soutěží, napří-
klad matematických. Letos nás velmi úspěšně reprezen-
tovala i v krajském kole Olympiády v matematice. Ale její 

největší vášní je vlastní literární tvorba. Píše poutavé, 
nápadité příběhy i neotřelé úvahy. Několikrát již vyhrála 
různé literární soutěže a její texty byly i veřejně publi-

kovány. Pokud se Kája bude chtít vlastní tvorbě věnovat  
i nadále, máme se na co těšit.

Mgr. Pavla Obdržálková, vyučující českého jazyka

Elektrizující hodina fyziky v 2. ZŠ
Jaderná elektrárna Temelín

Do online hodiny do fyziky 9. A se připojila milá 
paní Ing. Simona Homolková, která nám pak povídala, 
jak to v jejich Temelíně funguje.

Všichni víme, že Temelín se nachází v jižních Če-
chách, pár kilometrů severně od Českých Budějovic. 
Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovod-
ními reaktory. Mozkem jaderné elektrárny je dozorna – 
Velín, odkud se ovládá celý její provoz. Srdcem prvního 
okruhu je jaderný reaktor. Na něj jsou napojené cirkulač-
ní smyčky, kterými proudí chladící voda odvádějící teplo 
vzniklé při štěpení jader uranu. Palivem v Temelíně je 
oxid uraničitý. 

Druhý okruh je uzavřený okruh s demineralizo-
vanou vodou, kde se voda vaří a vznikající pára roztáčí 
turbínu. Každá ze dvou temelínských turbín je určena 
k pohonu jednoho generátoru. V alternátoru se pak 
prostřednictvím elektromagnetické indukce přeměňuje 
rotační energie turbíny na elektrickou energii.

Na závěr hodiny jsme si i zasoutěžili. Nejrychleji 
odpověděl správně na otázku Tomáš Peška a mohl si vy-
brat cenu – Joulinku, Watíka nebo tašku. Přednáška paní 
průvodkyně se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí a hlavně to, jak vše v elektrárně probíhá.

Barbora Němečková 9. A

Zoologická zahrada 
v online hodině 
přírodovědy 2. ZŠ

V tomto krásném jarním období přijal naši pozván-
ku zúčastnit se online výuky pan Divílek ze zoologické 
zahrady Zoo Lešná Zlín. Ve 4. třídě jsme tak získali nové 
informace především o slonech žijících ve výběhu Afrika. 
Povídali jsme si ale i o jiných zvířatech a expozicích. 

Odhalili jsme také, kolik má zoo zvířat, kolik spo-
třebují jídla, kolik vody vypije hroch a další zajímavosti. 
Nakonec jsme se dozvěděli i jak se „zbavit“ kuny. Pan 
Divílek nám zodpověděl všechny naše otázky a žáci si 
doma nakreslili jejich oblíbené zvíře ze zoo.

Zpátky ve škole
V pondělí 12. dubna bylo pro mnohé, hlavně ty 

mladší žáčky, ve znamení návratu do škol. Úsměvy dětí 
sice zakrývala rouška, přesto nás těšily jejich rozzářené 
oči plné radosti ze setkání. I když jsme se téměř měsíc 
a půl neviděli a učili se pouze na dálku, nebylo to vůbec 
poznat. 

Učení zvládáme bez problémů díky nastavení kva-
litní on-line výuky. Návrat do školy jsme odstartovali  
s chutí a elánem. Jsme negativní, ale všichni pozitivně 
naladění!

2. ZŠ Holešov
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Holešovští gymnazisté uspěli v krajském kole SOČ online

Inovace, popularizace matematiky a vědy a sdílení 
dobré praxe byla hlavní témata projektu ERASMUS+  
s názvem EDINN – Educate to innovate, jenž se v těchto 
dnech přiblížil ke svému konci. Tento projekt byl spo-
lufinancovaný Evropskou unií a naše gymnázium spolu 
s partnerskými školami z Rumunska, Itálie, Portugalska 
a Finska pracovalo na projektových aktivitách, které 
byly zaměřeny na propojení přírodních věd a umění i na 
inovativní metody ve výuce. Jedním z hlavních výstupů 
projektu pak byla skupinová práce studentů všech pěti 
zemí na inovativních produktech. 

Studenti naší školy měli v průběhu dvou let mož-
nost navázat přátelství s vrstevníky v Evropě, navštívili 
spolu s pedagogy našeho gymnázia Portugalsko a Itálii 
a získali jiný pohled na přírodní vědy a umění. Součástí 
projektu byla také cesta týmu pedagogů naší školy do 
Finska, kde jsme se zabývali moderními výukovými me-
todami, mohli jsme nahlédnout do finského kurikula, 
porovnat, v čem se naše školství liší či shoduje. 

Závěrečnou aktivitou a pomyslnou „třešničkou na 
dortu“ měl být Festival kreativity, který byl plánovaný 
na jaro loňského roku a naše škola měla být pořada-
telskou organizací. Bohužel doba tomuto závěrečnému 
setkání nepřála, a tak jsme se společně s partnerskými 
školami dohodli, že uspořádáme setkání alespoň v on-
line prostředí. 

panu Ing. Martinu Koplíkovi z firmy Raab Computer s.r.o. 
– jejich hodnocení žákovských produktů a motivační vi-
dea poskytla studentům cennou zpětnou vazbu. 

Ačkoliv jsme nemohli tento krásný mezinárodní 
projekt ukončit festivalem, jenž jsme plánovali na jaro 
2020 jak pro naše žáky, tak pro žáky holešovských škol 
i pro veřejnost, přesto nám projekt dal mnoho praktic-
kých zkušeností, mezinárodní kontakty i přátelství; po-
sílili jsme zároveň spolupráci s místními zaměstnavateli  
z oblasti moderních technologií a inovací. 

Děkujeme všem zapojeným studentům gymnázia 
za vzornou reprezentaci školy, našeho města i České 
republiky. Děkujeme také týmu kolegů, kteří s námi 
projekt realizovali. Získané zkušenosti chceme zúročit  
v dalších podobných projektech – v těchto dnech dokon-
čujeme projektovou žádost na nový projekt s Finskem, 
Itálií a Německem. Držte nám palce, pokud projekt vy-
jde, rádi vás budeme o našich aktivitách informovat na 
stránkách Holešovska.

Za projektový tým Mgr. Miriam Kuczmanová 
a Mgr. Marie Otépková

Gymnázium úspěšně končí další mezinárodní projekt

Průběh 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti 
(SOČ) narušila stejně jako minulý ročník pandemická 
situace v ČR. Pro úspěšné zvládnutí této soutěže musejí 
studenti tradičně prokázat, že v rámci vybraných témat 
a oborů zvládají pracovat s odbornou literaturou i dalšími 
zdroji a dokáží své závěry prezentovat i obhájit. V letoš-
ním ročník uvyužili pořadatelé i účastníci soutěže online 
nástroje a celá soutěž probíhala v prostředí MS Teams.  
S touto nezvyklou situací se však nakonec všichni poprali 
statečně a holešovským gymnazistům se podařilo probo-
jovat až do krajského kola, ve kterém zanechali viditelnou 
stopu, o čem vypovídají následující řádky: 
• v oboru číslo 2 (Fyzika) získala 1. místo studentka 3.A 

Eliška Nesvadbová se svou prací Polymerní kompozitní 
materiály. Cílem této práce bylo seznámení s proble-
matikou kompozitních materiálů a jejich využitím  
v různých průmyslových odvětvích. Práci navíc vypra-
covávala a konzultovala pod odborným vedením doc. 
Ing. Jarmily Vilčákové, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně, která se na dané téma specializuje.

• v oboru 13 (Ekonomika a řízení) se umístil na 1. místě 
Zdeněk Roháček ze třídy septima. Ve své práci chtěl 
zjistit, jestli by ekonomika mohla růst při používání 
kryptoměny bitcoin jako primární měny. Rovněž vy-
užil možnosti odborného vedení, a to pod taktovkou 
Ing. Martina Babockého, jež se zajímá o investování 

a finanční trhy. Ve stejném oboru skončil na 2. místě 
další náš student, a to Marek Strava ze septimy, s prací 
o pracovní efektivitě na příkladu Tomáše Bati.

• v oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie  
a problematika volného času) se pak umístila na 2. 
místě Markéta Křenková ze třídy septima. Ve své práci 
se zabývala tím, jak generace Z vnímá reklamu a jak na 
ni působí v porovnání s různými věkovými skupinami  
a stupni vzdělání.  

Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům, 
soutěžícím i vedoucím jejich prací. Již Winston Chu-
rchill kdysi prohlásil, že „úspěch nemá konce, neúspěch 
není osudem: na prvním místě je odvaha.“ A holešovští 
gymnazisté tento citát splnili na výbornou. Postupujícím 
přejeme hodně štěstí v celostátním kole soutěže, které se 
uskuteční rovněž online, a to 11.-13. června. 

 
Mgr. Vít Janalík

Poslední únorový týden jsme zorganizovali třídenní 
online Festival kreativity, jehož součástí bylo seznámení 
se s prostředím partnerských škol, místními drobnými 
podnikateli a projektovým produktem, na kterém účast-
níci pracovali po celou dobu trvání projektu. Shrnutí 
projektových cílů a jejich dosažení jsme společně prodis-
kutovali poslední den v rámci online videokonference, 
které se zúčastnilo přes 50 účastníků projektu. Dnešní 
digitální doba nám umožňuje využít různé aplikace  
i k neformálnímu setkávání, a tak bylo samozřejmostí se 
přenést do virtuálního prostředí.

Tento projekt přinesl našim studentům jedinečnou 
možnost zlepšit si jazykové dovednosti, získat nadhled 
nad vlastním vzděláváním a nový směr vlastního rozvoje. 
Pro učitele byl příležitostí inspirovat se jinými vzděláva-
cími systémy a jejich metodami napříč Evropou a sdílet 
vlastní profesní zkušenosti s pedagogy z evropských zemí.

Projekt nám také umožnil navázat užší spolupráci 
s místními firmami – děkujeme tímto panu Ing. Ivanu 
Vávrovi a firmě Toptrade spol. s r. o., panu Ing. Jaromí-
ru Kubíkovi a firmě Aitelogic s.r.o.  a v neposlední řadě 
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Příjímací řízení na střední odbornou školu 
Ve dnech 3. a 4. května 2021 proběhlo první kolo 

přijímací zkoušky na střední odbornou školu VPŠ a SPŠ 
MV v Holešově. Do 1. března 2021 bylo řádně zaevido-
váno rekordních 488 přihlášek ke střednímu vzdělávání.
Svědčí to o faktu, že si naše škola stále udržuje vysoký 
standard a prestiž mezi středními školami.

Vzhledem k přísným protiepidemiologickým opat-
řením, jsme nemohli uskutečnit Den otevřených dveří 
přímo v areálu školy, ani se účastnit na burzách škol. Pří-
mý kontakt se zájemci o střední vzdělávání byl vyloučen.

Jako mnoho jiných škol jsme využili variantu pre-
zentace naší školy on-line formou na webových strán-
kách školy.

V rámci virtuálního Dne otevřených dveří byly na 
naše webové stránky umístěny materiály, které ma-
ximální možnou formou přiblížily zájemcům kritéria 
a podmínky přijímacího řízení na střední školu, obsah 
vzdělávání i materiálně technické zázemí. Jednalo se 
především o komentovanou prezentaci školy s úvodním 
slovem ředitele školy, o videoprezentaci učeben, spor-

tovišť a logistického zázemí. Úspěšným se stal klip VPŠ 
a SPŠ MV v Holešově, který mapuje vzdělávací aktivity 
a nejdůležitější momenty ze života školy. Poslední dvě 
jmenované videoprezentace jsou stále k vidění na ofici-
álních stránkách školy. Pro větší komfort bylo pro ucha-
zeče zřízeno speciální mobilní telefonní číslo, na kterém 
byl pracovník školy prakticky nepřetržitě připraven od-
povídat na případné dotazy.

Všechny tyto aktivity vyústily v rekordní počet za-
slaných přihlášek. Přijímací zkoušky se ze 488 přihlá-
šených, účastnilo 474. Z tohoto počtu bylo 233 chlapců  
a 241 dívek. Ze zdravotních či jiných důvodů se nedo-
stavilo na řádný termín pouze 14 uchazečů. Náhradní 
termín přijímací zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 
2021. Příjímací zkoušky na naši školu se skládají z jed-
notné zkoušky (test českého jazyka a literatury a test  
z matematiky) a školní zkoušky (test fyzické zdatnosti – 
člunkový běh 4x10 metrů a běh na 1000 metrů).

Zvládnout takový počet uchazečů a dodržet všech-
na protiepidemiologická opatření, bylo organizačně 

velmi náročné. Doprovod uchazečů zůstal „za branou 
školy“. Hned u vchodu do areálu se jednotlivým žákům 
měřila teplota, kontrolovala pozvánka, totožnost a ne-
gativní výsledek preventivního antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Po této kontrole 
si zájemce o vzdělávání přebírali pracovníci školy a umis-
ťovali je do učeben, kde se konala jednotná zkouška.  
Od 13.00 hodin se po skupinách žáci přesouvali na spor-
toviště, kde vykonali test fyzické zdatnosti.

Oba dva dny byly velmi náročné a lze říci, že díky 
nasazení všech pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Holešově se 
zvládly na výbornou.

Výsledky přijímacího řízení na střední odbornou 
školu budou zveřejněny 21. května 2021. Do čtyř tříd 
prvního ročníku nastoupí maximálně 120 žáků. Všichni 
si přejeme, aby se od nového školního roku opět naplnily 
lavice a my mohli přivítat naše nové „prváčky“ v běžném 
režimu, na jaký jsme byli zvyklí před pandemií způsobe-
nou COVIDem – 19.

Žáci se vracejí, škola ožívá!
V polovině dubna opět ožily chodby 3. Základní 

školy v Holešově. Rotační výuka a dodržování přísných 
hygienických pravidel sice mírně ztížilo běžný provoz 
školy, ale všichni už byli rádi, že jsou zpět. 

Aby pro děti nebyl návrat tak psychicky náročný, 
připravili jsme pro ně ve třídách projektové dny, zamě-
řené na znovuobjevování kolektivu, na budování přátel-

ských vztahů i na opětovné přivyknutí na školní režim. 
Hodně času děti tráví venku, při dopolední výuce i při 
odpoledním pobytu ve školní družině. V květnu se nám 
do školy mohli vrátit i starší žáci. Také u nich se předpo-
kládá postupné přivykání na pobyt ve škole, protože ně-
kteří z nich seděli ve svojí 
školní lavici naposledy  

v polovině prosince. Pravidelného testování se bez pro-
blémů účastní jak malí žáčci sami nebo s pomocí rodičů, 
tak i děti z 2. stupně. Na návrat do školy jsme všichni 
dlouho čekali - učitelé, děti i rodiče. Snad nám to ve škole 
dlouho vydrží!
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Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ
V čase distanční výuky vzniká celá řada uměleckých soutěží, které mají za cíl, aby 

žáci uměleckých škol neztratili o studium a umění zájem, a aby měli před sebou něja-
ké motivující cíle. Jedna z takových soutěží proběhla na přelomu roku a nesla název 
¨Takto to vidim JA¨.  Mezinárodní výtvarná soutěž na téma ¨Barvy mého města¨ byla 
vyhlášena Základní uměleckou školou Stela Povážská Bystrica, organizačním partne-
rem v ČR bylo Středisko volného času Tymy Holešov, a soutěž měla za cíl prostřednic-
tvím výtvarných prací představit nejširší veřejnosti partnerská města. Žáci holešovské 
ZUŠ z výtvarných tříd učitelů Jany a Karla Jokóbkových obsadili Zláté pásmo (Alžběta 
Kučerová, Michaela Nedbalová, Daniel Mikulka, Adriana Dorotíková, Eliška Trhlíková, 
Veronika Spáčilová, Nela Sehnalová, Aleš Berka, Vendula Křížková, Eliška Chvátalová, 
Petra Nedbalová, Karolína Novotná, Vojtěch Navrátil) a Stříbrné pásmo (Marie Maty-
ášová, Anna Ela Podhajská, Anette Hasilíková, Alžběta Bílková). Holešovští výtvarníci 
zaznamenali úspěch také na XXI. ročníku celostátní výtvarné soutěže ¨Příroda kolem 
nás¨, kdy Ladislav Drábek a Vojtěch Navrátil obsadili 2. místo z celkového počtu 2 042 
zaslaných prací!  Poděkování patří tedy organizátorům soutěžím, které vznikají v těchto 
nelehkých časech, blahopřání pak výtvarnému oboru holešovské ZUŠ.

Mgr. Danuše Pospíšilová

Májové koncerty v ZUŠ aneb šaty 
nechejte ve skříni

Projekt „Šablony….“ v době covidové

Pedagogové hudebního 
oboru Základní umělecké 
školy F. X. Richtera připravili 
se svými žáky cyklus online 
koncertů, které si můžete 
otevřít na facebookovém 
profilu školy, nebo na 
webových stránkách školy. 
V průběhu měsíců května  
a června budou týden co tý-
den přibývat nové koncerty, 
které reflektují práci uči-
telů a výsledky jejich žáků  
v 2. pololetí školního roku. 
Hezký poslech.

Mgr.art. Petr Jurášek

Jako mnoho škol v České republice i Vyšší policejní 
škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešo-
vě využila výzvu číslo 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zpraco-
vala projekt s názvem „Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

Samozřejmě tomu předcházela administrativa 
spojená se zpracováním dotazníku – podpora krajského 
akčního plánování a především tvorba Školního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání na období 2019 – 2022. Všech-
ny oblasti vyžadovaly analýzu stavu a potřeb, stanovení 
priorit a návrh řešení. Pro informaci dávám přehled jed-
notlivých oblastí:
• rozvoj kariérového poradenství včetně prevence před-

časných odchodů ze vzdělávání,
• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a krea-

tivitě,
• podpora polytechnického vzdělávání,
• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce 

škol a zaměstnavatelů,
• rozvoj škol jako center celoživotního učení,
• podpora inkluze,
• rozvoj výuky cizích jazyků,
• digitální kompetence,
• čtenářská a matematická gramotnost.

Zainteresovaní kolegové, kteří tzv.ŠAP (školní akční 
plán) zpracovávali, vědí, že pokud se tvoří opravdu po-
ctivě, tak zabere neuvěřitelného množství času. Vyplnit 
online projektovou žádost už byla záležitost jednoho od-
poledne. Nutno podotknout, že jak s tvorbou ŠAPu, tak 
s projektovou žádostí byli velmi nápomocni kolegové  
z P-KAPu (Podpora Krajského akčního plánování) a z NPI 
(Národní pedagogický institut) ve Zlíně.

Výběr jednotlivých šablon už byla třešnička na dor-
tu. Na základě velmi dobře zpracované metodiky (pře-
hled šablon a jejich věcný výklad – příloha č.3 výzvy) 
si jednotlivá předmětová oddělení ve škole vybrala své 
šablony a těšili se na jejich realizaci. 

Naše šablony byly velmi rozmanité a zaměřené na:
• personální podporu – školní kariérový poradce,
• vzdělávání pedagogických pracovníků,
• vzájemnou spolupráci pedagogů,
• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřed-

nictvím vzájemných návštěv,
• tandemovou výuku,
• nové metody ve výuce,
• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
• projektový den ve škole,
• projektový den mimo školu,
• komunitně osvětová setkávání.

Cílem schváleného projektu je profesní růst peda-
gogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím 
akreditovaných kurzů, výměny zkušeností, zavádění 
nových metod a forem práce, prohloubení spolupráce 
a sdílení dobré praxe. Zároveň chceme podpořit žáky 
ohrožené školním neúspěchem a intenzivně pracovat se 
všemi žáky v oblasti kariérového poradenství.

Začátek projektu byl naplánován na 1. března 2020 
a ukončení 28. února 2022. Naše počáteční nadšení rych-
le zchladila nepříznivá epidemiologická situace v souvis-
losti se šířením nákazy COVID-19 a tvrdý lockdown, kdy 
se vylidnily školy, a učitelé se museli přeorientovat na 
distanční formu výuky. Školní rok 2019/2020 prakticky 
skončil bez stálé přítomnosti žáků ve výuce. Personální 
šablony se naštěstí daly čerpat i distančně, čehož jsme 
také využili.

Všechny naděje jsme upínali k novému školnímu 
roku a je pravdou, že již v září 2020 se začalo „šablonovat“ 
ve velkém. Velmi zajímavou šablonu jsme uskutečnili  
ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše v Holešově, 
kdy si naše dvě paní učitelky vyměnily své zkušenosti  
v oblasti výuky se svými protějšky z gymnázia.

Bohužel, virus sílil, zvyšovaly se počty nakažených 
a nemocných, což vedlo k dalšímu zavření škol. V novém 
roce 2021 jsme museli přistoupit k podstatné změně  

v projektu a zrušit šablony s názvem projektový den 
mimo školu a komunitně osvětová setkání. Při nejlepší 
vůli nejsme schopni tyto šablony za stávající epidemio-
logické situace naplnit. Naopak jsme podstatně navýšili 
šablony na doučování, jelikož tento typ činnosti naši žáci 
určitě potřebují a budou potřebovat.

Na situaci v souvislosti s realizací projektu šablon 
v době mimořádných opatření, kdy žáci dlouhodobě 
nejsou přítomni ve školách, reagovalo samozřejmě i Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě 
„Sdělení Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání k realizaci Šablon – číslo 3“ z března 
2021 je možné většinu šablon realizovat distanční for-
mou, ale pouze za určitých striktních podmínek. Takže 
poskytovatelé akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků přešli na distanční formu  
a po absolvování již automaticky posílají nejen osvědčení 
o účasti, ale také PrintScreen (snímek obrazovky), jako 
digitální stopu, která dokazuje čerpání šablon v souladu 
s požadavky na dokládání výstupů dle Sdělení k realiza-
ci šablon. I naši učitelé již automaticky pořizují doklad  
o realizaci šablon distanční formou přímo v průběhu akce 
(např. doučování), které umožňuje u nás asi nejpoužíva-
nější aplikace MS Teams. V realizaci projektu jsme lehce 
za jeho půlkou. Uvidíme, jak dalece budeme schopni  
v řádném termínu naplnit všechny šablony, které v pro-
jektu máme. Pořád zde existuje možnost prodloužení 
projektu a doufat, že se situace v souvislosti s nákazou 
COVID-19 dostane do takových parametrů, které umožní 
návrat všech žáků zpět do lavic. Nic bychom si nepřáli více.

Na závěr bych ráda poděkovala všem kolegům 
a kolegyním, kteří se do projektu šablon na naší škole 
zapojili. Dokázali se nejen bravurně vyrovnat s distanč-
ní výukou svých předmětů, ale navíc poskytují žákům 
možnost doučování a zpestřují jejich výuku zavádě-
ním nových metod a forem práce (např. výuku formou  
tandemu).
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Samozávod Rohálovská 50 má své vítěze
Po měsíčním trvání netradičního „samozávodu“ 

Rohálovská 50 byli vyhlášení vítězové všech kategorií  
a ocenění opravdoví srdcaři. Oblíbený jarní závod se bo-
hužel nemohl uskutečnit dle obvyklého scénáře, avšak 
slovo „bohužel“ není v tomto případě úplně na místě. 
Díky alternativnímu pojetí závodu se do něj totiž zapo-
jili mnozí amatérští závodníci, kteří by se za normálních 
okolností zdráhali, a navíc byl závod nabídnut také běž-
čům, kteří jej mohli zdolat formou ultramaratonu. Všich-
ni, kdo se chtěli závodu zúčastnit, mohli dorazit na místo 
startu, „nacvakat“ jedinečný kód a vyrazit na trasu. Po 
absolvování padesáti kilometrů stejným kódem časomíru 
stopnout a tím byl čas zaznamenán do výsledkové listiny.

V termínu 3.  4. - 1. 5. mohli na trať samostatně 
vyrážet jednotlivci nebo týmy bikerů a běžců. Po pro-
pršeném úvodu závod vygradoval v posledních dvou 
týdnech. Zúčastnilo se více než 400 závodníků, což pře-

Časomíra byla letos „samoobslužná“

Vítězové virtuální Rohálovské 50

Rohálovská 50 
na vlastní kůži

Aneb přece nebudeme točit reportáž o něčem, co si 
sami nezkusíme. Letošní netradiční samozávod měl vel-
ký úspěch u cyklistů i běžců. Neváhali jsme a zkusili jsme 
si jej taky zajet. Jak to dopadlo?

kvapilo i samotné pořadatele. Pořadí se měnilo až do 
posledních minut před samotným vyhlášením vítězů. 
Závodníci mohli využít několik pokusů, vylepšovat své 
časy a závodit tak vlastně i sami se sebou. 

V pátek 30. 4. pak na stupně vítězů vystoupali  
ti nejlepší z nejlepších. Podrobné výsledky najdete zde: 
https://www.vesani.cz/virtual/ 

Jarní srdcovka tak byla zdárně ukončena a bikeři  
se už mohou těšit na oficiální závod, který (snad) pro-
běhne 18. 9. 2021.

Velké poděkování patří pořadatelům, kteří se se 
všemi nástrahami dnešní doby dokázali vypořádat na 
výbornou, zachovali atmosféru závodu a nabídli závod-
níkům i příznivcům krásné a nevšední zážitky. 

Hana Helsnerová

w

w w . h o l e s o v t v . c z

S L E D U J T E  N A

SPORT
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Úspěšní siláci na mistrovství Evropy mužů ve vzpírání
Před týdnem se z náročné cesty na mistrovství Ev-

ropy mužů ve vzpírání, které se konalo v polovině dubna 
v Moskvě, vrátili dva vzpěrači, kteří jsou reprezentanty 
klubů ze Zlínského kraje. Soutěž byla poslední možností 
kvalifikovat se na olympijské hry a máme skoro jistotu, 
že náš kraj bude mít v Tokiu mezi vzpěrači své zastoupení. 

Nejprve soutěžil v kategorii do 96 kg mladý závod-
ník TJ Holešov Josef Kolář. Bylo to teprve jeho druhé 
vystoupení na tak významné soutěži a nevedl si vůbec 
špatně. Svými výkony 147 kg v trhu a 180 kg v nadhozu 
obsadil v celkovém hodnocení 11. místo a jenom velmi 
málo ho dělilo od umístění mezi nejlepší osmičkou zá-
vodníků. Již dopředu jsme věděli, že se Josef nemůže na 
OH kvalifikovat, protože neabsolvoval celý skoro tříletý 

kvalifikační cyklus, ale byla to dobrá zkušenost pro ná-
sledující kvalifikační období pro hry v r. 2024 v Paříži. 

S velkou netrpělivostí jsme očekávali start již zku-
šeného dvojnásobného olympionika Jiřího Orsága ze 
Sokola Karolinky. Pro holešovské vzpírání je Jirka vlastně 
také „domácí závodník“, protože v době čtyřletého stu-
dia na policejní škole trénoval v Holešově a určitě moti-
voval i mladší borce, třeba i Josefa Koláře, k co nejlepším 
výkonům. Jirka odjížděl do Moskvy s drobnými zdravot-
ními obtížemi, které mohly omezovat jeho výkon. Přesto 
v kategorii nad 109 kg zvednul v trhu 170 kg, v nadhozu 
232 kg a umístil se na celkovém 9. místě (v nadhozu ob-
sadil vynikající 5. místo) a jako jediný český vzpěrač má 
šanci bojovat o medaile na OH v Tokiu. Tato informace 

sice ještě není stoprocentní, světová kvalifikace končí  
31. května ale účast Jirky na již třetích olympijských 
hrách by mohlo zhatit snad již jen nějaké zranění.

Celkově lze hodnotit účast našich borců na mist-
rovství Evropy velmi úspěšně, soutěže se zúčastnila celá 
evropská špička, poněvadž, jak již bylo uvedeno, to byla 
poslední možnost vybojovat si účast na OH. Výsledky 
vzpěračů vynikají zvláště v kontextu dalších sportů, 
poněvadž v olympijských sportech se mezi světovou či 
evropskou špičku dostává velmi málo sportovců repre-
zentujících kluby Zlínského kraje. Doufejme, že vzpěrači 
potvrdí svou kvalitu i na listopadovém mistrovství světa 
v Peru.

Daniel Kolář

Josef Kolář, 180 kg Jiří Orság, 232 kg

Duben byl ve znamení restartu dětského atletění!
Již více než rok je, s několika přestávkami, hlavně  

v letním období, organizované sportování dětí velmi slo-
žité, nezanedbatelnou dobu i zcela omezené či zakázané.

Atletika Holešov se po celou tuto nelehkou dobu sna-
žila všechny svoje členy stále udržovat v aktivitě, ať už ve 
formě video-tréninků, online výzev či výrobou a distribucí 
autorských společenských her s pohybovým podtextem.

Duben s sebou přinesl první vlnu rozvolňování, 
kterého klub hned v prvních dnech využil k organizaci 
akcí "Netradiční jarní víceboj" a "Orienťák v zámecké 

zahradě". Tyto akce proběhly v takovém režimu, který byl 
možný, tj. maximálně dvojice sportujících dětí, zamezení 
setkávání s dalšími účastníky atd.

Ačkoliv se jednalo o organizačně nesmírně náročná od-
poledne, zářící oči a úsměvy na tvářích mnoha desítek účast-
níků byly tou nejlepší odměnou pro všechny zapojené trenéry 
a jasným signálem, že vynaložené úsilí má rozhodně smysl!

Ve druhé polovině dubna již bylo možné trénovat  
v početnějších skupinkách, i když stále s respektem a nut-
ným dodržováním platných nařízení. V průběhu prvního 

květnového týdne byl klub schopen nabídnout více než 
250 tréninkových míst pro svoje členy ve věkových kate-
goriích od 5 do 15 let.

Nezbývá než věřit v ještě lepší dny, a radovat se  
i z maličkostí! Děkuji všem trenérům za profesionální 
zvládnutí organizačně opravdu nelehkých podmínek pro 
jejich práci, rodičům za disciplinovanost při nutných rezer-
vacích na tréninky a všem mladým atletům a atletkám za 
hromadu pozitivní nálady a radosti ze společného pohybu!

Jakub Hřib, šéftrenér klubu

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

KVĚTEN 2021:
30. 5. - Den dětí v TYMY – zábavné odpoledne od 
14 hodin v zámecké zahradě

ČERVEN 2021:
13. 6. Holešovský talent 2021 – dle epidemiolo-
gické situace

18. – 19. 6. Noční deskohraní – dle epidemiologic-
ké situace – přihlášky do 15.6.

20. 6. Zahradní slavnost – od 15 hodin – dle epi-
demiologické situace, pro členy zájmových útvarů

PŘIPRAVUJEME :
Na prázdniny červenec – srpen 2021 připravujeme 
letní vzdělávací kempy pro děti 1. + 2. stupně ZŠ, 
bližší info v kanceláři SVČ TYMY

8. 9. 2021 OLYMPIJSKÝ BĚH – přihlašovat se může-
te již nyní na :www.olympijskybeh.cz

LÉTO S TYMY 2021
Nabídka příměstských a pobytových táborů je na 
FB + webu – zájemci informujte se v kanceláři 
TYMY, těšíme se na letní zážitky s Vámi !!!!!
Přihlášky v kanceláři.
Na vybrané příměstské tábory možná sleva 500,- 
kč pro děti 1. stupně

POKRAČUJE NAŠE VÝZVA – Ujdete 30, 60 nebo 100 
km? Jarní výzva, které se mohou zúčastnit všechny 
věkové kategorie, putovní kartu si můžete stáh-
nout 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 30. 5. 
2021 nebo osobně přineste na adresu ICM Holešov, 
Sokolská 70, Holešov (budova SVČ – TYMY)

SVČ TYMY zahájilo v některých kroužcích 
individuální konzultace

Vzhledem k opatření MZ a MŠMT je činnost středisek 
volného času v současné době velmi omezená.

Pracovníci SVČ se snaží vymýšlet spoustu různých 
námětů, motivací a také putovních her, ale toto vše  
v rovině bezkontaktní.

Proto jsme velmi přivítali, když nám MŠMT povolilo 
alespoň individuální konzultace 1 + 1 / 1 žák + 1 peda-

gog/. Nabídli jsme tuto možnost našim hudebním krouž-
kům – kytary, flétny a dále kutil junior a mladí debrujáři. 
Z reakcí dětí i rodičů máme velkou radost. Ostatní kroužky 
pokračují dál distančně. Pevně věříme, že do konce škol-
ního roku i ostatní kroužky ještě budou moci vyvíjet svoje 
aktivity. Moc se na děti těšíme!

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Spolupráci partnerských měst nezastavila ani pandemie
V lednu 2021 byla vyhlášena mezinárodní výtvarná 

soutěž „Tak to vidím já“. Tuto soutěž vyhlásila Súkromá 
základná umělecká škola Stella z Povážské Bystrice ve 
spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Stella a TYMY dlou-

hodobě spolupracují na různých projektech. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o partnerská města, tak je spousta 
příležitostí k vzájemnému setkávání a spolupráci. Cílem 
této výtvarné soutěže bylo zachytit události ve městě, 
vyjádřit zážitky a pocity výtvarnou formou. Děti měly za 
úkol pomocí výtvarných prací zachytit své město.

Soutěž byla určena pro děti 4-16 let, formát byl li-
bovolný, technika, kterou bylo možno použít, byla kres-
ba, malba, grafika, koláž, popř. kombinace. Celkem se 
této soutěže zúčastnilo 34 dětí, z toho bylo 13 z Pováž-
ské Bystrice a 21 z Holešova. V Holešově odborná porota 
vyhodnocovala práce dětí z Povážské Bystrice a naopak 
v Povážské Bystrici odborná porota hodnotila práce dětí 
z Holešova.

V první kategorii získal zlaté pásmo Vojtěch Na-
vrátil, ve druhé kategorii zlaté pásmo získali: Petra 
Nedbalová, Karolína Novotná, Nela Lubínková, Eliška 
Trhlíková, Daniel Mikula, Adriana Dorotíková, Micha-
ela Nedbalová, Alžběta Kučerová a Aleš Berka. V této 
kategorii stříbrné pásmo získala Alžběta Bílková, Klá-
ra Jančová, Anette Hasilíková a Anna Ella Podhajská.  
Ve třetí kategorii získal zlaté pásmo Dominik Žáček, Vero-
nika Spáčilová, Nela Sehnalová, Vendula Křížková, Eliška 
Chvátalová. A stříbrné pásmo Marie Matyášová a Vojtěch 

Tížek. Všichni účastníci soutěže získali diplom, medaili  
a drobné odměny, které věnovalo naše partnerské měs-
to Povážská Bystrica, SZUŠ Stella. Děkujeme našim přá-
telům ze Slovenska za vyhlášení této soutěže a těšíme se 
na další spolupráci při jiných projektech. Jsme moc rádi, 
že se tato mezinárodní akce uskutečnila i přes současnou 
epidemiologickou situaci.

Mgr. Jarmila Vaclachová

TYMY
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POPIS JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ 

1) prkno – rovná záda, dvě možnosti postavení rukou

2) vzpor – rovná záda, těžší možnosti s předpažováním, zanožováním

3) prkno bokem – na předloktí / na natažené paži, těžší možnosti s upažováním a unožováním

4) výtlaky bokem – na předloktí / na natažené paži, těžší možnosti s upažováním a unožováním

5) horolezec – možnosti stejné koleno – stejný loket, nebo do kříže

SPORTOVNÍ SERIÁL

Makej na sobě
"MAKEJ NA SOBĚ!" se ve svém 2. dílu zaměří na 

STŘED TĚLA – jeho posílování a zpevnění. Právě při-
pravenost středu těla je pak základním předpokla-
dem pro zdravé a smysluplné zapojeni dalších částí 

těla, na které se zaměříme zase příště. Uvedené cviky 
jsou inspirací, co všechno lze bez pomůcek právě na tuto 
část těla odcvičit, a to v různých obtížnostech. Naše do-
poručení zní vybrat si 6 z uvedených cviků, a ty odcvičit  

v 5 až 10 opakováních, celkem ve 2 až 3 sériích.  
A stále pamatujte na to, že 3 pořádně odcvičená 
opakování jsou lepší než 10 mizerných! 

trenéři Atletiky Holešov 
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7) sklapovačky 1 – s bedry (dolní část zad) na zemi (!), cvičení do kříže

8) svíčka – s bedry na zemi (!) 9) hodiny – možnost cvičit s pokrčenýma i nataže-
nýma (velmi těžká varianta!) nohama

10) medvídek – co nejmenší zdvih kolen ze země - výdrž

6) sklapovačky 1 – s patami, a ideálně celými chodidly na zemi (!), bez zapření nohou!

SPORTOVNÍ SERIÁL
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Od 26. 4. 2021 mohou posluchači Radia Kroměříž 
každý týden získat zajímavé tipy na výlety a procházky 
přímo z turistických regionů Zlínského kraje – Zlínsko-
-Luhačovicko, Valašsko, Slovácko a Kroměřížsko.

„Tento pořad je unikátní tím, že tipy, jak trávit volný 
čas ve Zlínském kraji, jsou prověřené pracovníky a lidmi 
z regionů, kteří se věnují podpoře domácího turismu  
v jednotlivých oblastech ve spolupráci se všemi subjekty 
cestovního ruchu. Každý týden získají posluchači tři nové 
nápady na výlety a to jak ve vysílání, tak na webu Radia 
Kroměříž, kde mohou nahlédnout na fotografie z míst 
nebo získat podrobnější informace ke konkrétní trase,“ 
uvedl za Radio Kroměříž Mirek Karásek. Tímto pořadem 
pak Radio Kroměříž plní funkci čistě regionálního rádia, 
které podporuje regionální produkty. Na žádném jiném 
celorepublikovém rádiu se obdobný pořad nevyskytuje, 
jedná se tak o „rádiový - cestovatelský“ unikát. 

Do konce června budou každý týden odvysílány 
vždy tři nové výlety, od července do srpna pak pět no-
vých výletů týdně, a to každý všední den s víkendovou 
reprízou. Pořad je koncipován tak, že v jednotlivých týd-
nech je představena vždy jedna konkrétní oblast.

První týden startuje oblast Zlínsko-Luhačovicko. Jak 
tady vznikají výlety?

 „Spolupracujeme s místními obyvateli, milovníky 
procházek a vášnivými objevovateli. Díky těmto „lokál-
ním výletníkům“ se nám daří mapovat zajímavá, více či 
méně známá místa v okolí baťovského Zlína, lázeňských 
Luhačovic nebo také v dechberoucí přírodě Bílých Karpat 
a Vizovických vrchů,“ uvedla manažerka destinační spo-
lečnosti Zlínsko-Luhačovicko Jana Pastyříková.

Co můžete zažít na Slovácku?
„Slovácko je známé především díky folkloru, tradi-

cím, vinařství zejména v návaznosti na stěžejní eventy 
během celého roku, kam patří fašank, jízdy králů, hody, 

slavnosti vína, poutě a další. Fenoménem je Baťův ka-
nál a na oblibě stále stoupá cykloturistika. Přesto je zde 
mnoho míst, která rozhodně stojí za to objevit a navštívit 
a nudit se rozhodně nebudete ani vy, ani děti. Možností 
najdete na Slovácku bezpočet, stačí se nechat inspirovat, 
jako třeba v pořadu Radia Kroměříž,“ řekla Lenka Durďá-
ková z Regionu Slovácko.

Také Valašsko má připravené své trumfy.
„Valašsko je region s osobitou kulturou, tradicemi, 

úžasnou architekturou, vyhlášenou pohostinností i ku-
chyní či nabídkou prvotřídních služeb. Horské prostředí 
Javorníků a Beskyd vytváří ideální podmínky pro zimní 
i letní dovolenou plnou skvělých zážitků, odpočinku  
a relaxace. Tipů na výlety na Valašsku je nespočet, proto 
se snažíme posluchačům rádia Kroměříž přiblížit i méně 
známá místa, aby si Valašsko užili sportovci, milovníci 
dobrého jídla, folkloru, ale i ti, kteří ocení tipy na zajíma-
vé kulturní akce či turistické a přírodní skvosty,“ sdělila 
Martina Hovořáková za Destinační společnost Valašsko.

V pořadu poznáte také Kroměříž a neméně zajíma-
vé okolí.

„Domníváme se, že prově-
řených tipů na známá i neznámá 
místa na Kroměřížsku není nikdy 
dost, a proto je naší snahou při-
nášet turistům, ale i lidem, žijí-
cím v našem regionu, stále nové 
podněty, jak trávit volný čas, ať už 
zde žijí nebo přijedou do kraje na 
dovolenou. Kroměřížsko je oblast, 
která vyniká množstvím kulturně 
– historických památek světové-
ho formátu, jako je např. kom-
plex UNESCO Kroměříž, barokní 
hřbitov ve Střílkách či židovský 

Radio Kroměříž spustilo ve spolupráci s turistickými oblastmi 
Zlínského kraje unikátní cestovatelský pořad

odkaz v Holešově. Návštěvníci regionu si ale mohou užít 
i aktivního odpočinku na kole nebo pěšky v přírodě Hos-
týnských vrchů a Chřibů, které jsou protkány množstvím 
turistických tras a atraktivit,“ uzavřela Alena Horáková za 
turistickou oblast Kroměřížsko.

Cestovatelský pořad Objevujte Zlínsko a Luhačovic-
ko / Valašsko / Slovácko / Kroměřížsko se bude na Radiu 
Kroměříž vysílat až do konce roku 2021. Tyto oblasti jsou 
součástí Východní Moravy, turistického regionu Zlínské-
ho kraje, jehož propagaci napříč republikou a směrem do 
zahraničí zajišťuje Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy, o.p.s. Činnost krajského a oblastního destinač-
ního managementu je podporována Zlínským krajem.

Radio Kroměříž naladíte prakticky v celém Zlínském 
kraji. Vysílá na 103,3 FM v Kroměříži, na 107,0 FM ve Zlí-
ně a okolí a na Uherskohradišťsku na 88,2 FM. Radio Kro-
měříž si ale bez problému pustíte kdekoliv přes webové 
stránky www.radioKromeriz.cz - www.radiokromeriz.
cz/player.php 

 Miroslav Karásek

Pravda bolí
V roce 2020 jsem svůj životní příběh převyprávěl 

Paměti národa prostřednictvím paní Heleny  Kaftanové. 
Mimo jiné jsem se zmínil, že kvůli práci ve skautu a tu-
ristice po roce 1969 mne v roce 1972 vyslýchala StB. Na 
základě rešerše v Archivu bezpečnostních složek vyšlo 
najevo, že na mne byl veden spis č.15813 (pozorovací 
svazek, signální svazek Rover). Z těchto dokladů jsem 
zjistil, jak se o mne díky svému spolupracovníkovi No-
votnému, který se stýkal s MUDr. Eduardem Kavanem,  
zajímala Státní bezpečnost. MUDr. Kavan se tehdy od 
svého vlivu na nově vzniklý oddíl TOM (kam přešla vět-
šina holešovských vlčat včetně jeho syna) distancoval  
a uvedl, že vznik oddílu byla čistě záležitost mé osoby.  
Ve spisu se píše: „Podle poslední zprávy Novotného, kte-
rá byla získána po rozhovoru s Kavanem, je konstatová-
no, že hnutí zakládání oddílů mladých turistů lavinovitě 
roste a počet jeho členů prý se rovná přibližně počtu 
členů bývalého Junáka. Ve zprávě je znovu opaková-
no, že péči o bývalý skautský dorost převzal Jiří Frank.“ 

 Na základě těchto zjištění následně StB navrhla několik 
kroků, mimo jiných například pokus o zverbování nové-
ho spolupracovníka s možností proniknout do turistické-
ho oddílu, podstrčení spolupracovníka s krycím jménem 
A-Zlatko a v neposlední řadě také navrhla provedení 
úkonu K-3, tj. realizaci úkolové prověrky – kontroly mé 
osobní  korespondence.

Holešovští skauti slavili roku 2019 sto let. Nabídl 
jsem Aloisi Reimerovi, Rolfovi, z mého archivu věci na 
výstavu, ale nebyl o ně zájem. Když jsem pak výstavu 
navštívil, skutečně zde z období, kdy jsem vedl vlčata 
a následně mladé turisty, nebylo nic až na jednu fotku 
z roku 1972 u táborového ohně na mém táboře v Žele-
chovicích. Ale text pod fotografií mne rozpálil doběla: 
„V roce 1972, kdy už byla česká skautská organizace 
zakázaná, jsme tábořili společně s turistickým oddílem 
mládeže. Skautské kroje jsme neskrývali,“ což je lež. Při 
dotazu, proč se pod fotografií objevila tato popiska, mi 
bylo odpovězeno, že výstavu připravovali mladí sami. Na 

táboře v Želechovicích 1972 tábořil pouze můj oddíl TOM 
3009. Náčelníku i zástupci střediska jsem nabídl prohlíd-
ku mého archivu. Bohužel nikdo dosud neprojevil zájem 
ani odpovědět. Je s podivem, že za dlouhé roky od třetí 
obnovy skautu mne nikdo nezavolal na poradu, schůzi 
nebo volbu náčelníka střediska. Skautští činovníci se 
kontaktu se mnou vyhýbají. Připadá mi nedůstojné tak-
to se jejich pozornosti domáhat. Lépe je se problémům 
stavit čelem, než před nimi kličkovat. 

Rád bych umožnil veřejnosti i řadám mých vlčat  
a mladých turistů, kteří moje oddíly navštěvovali, aby se 
mohli potěšit a zalistovat množstvím fotokronik, které 
uchovávám. Po výstavě holešovských skautů byla řada  
z nich zklamána, když mezi vystavenými exponáty 
nenašli ani zmínku o tom, co sami tehdy v TOMáckém 
oddílu prožili. Doufám v to, že se povede v blízké době 
výstavu z mých materiálů (které zahrnují i mou činnost  
v oddílu Zálesák a řadu dalších aktivit) uspořádat.  

Jiří Frank, Helena Kaftanová

PŘÍSPĚVKY
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V prosinci loňského roku spatřila světlo světa roz-
sahem i obsahem mimořádná historická monografie 
věnovaná obci Zašová. Co má ale tato obec o přibližně 
3000 obyvatelích, kterou potkáváme na polovině cesty 
z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm spo-
lečného s Holešovem? Zájemci o regionální dějiny nebo 
členové Vlastivědného kroužku, kteří Zašovou navštívili 
během exkurze v roce 2018, samozřejmě dobře vědí.  
Je to zejména společná historie, která obě naše sídla 
spojuje!

Knihu Zašová v proměnách časů si obec nadělila  
u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o obci. 
Je potřeba vyzdvihnout především odvahu a velkory-
sost místního obecního zastupitelstva, které věnovalo 
jistě nemalé finanční prostředky na dílo o bezmála 700 
stranách, což není pro každého (a to ani fyzicky). Každá 
publikace tohoto druhu je ale již navždycky významným 
zrcadlem doby svého vzniku, jakousi „časovou schrán-
kou“, která v sobě uchovává soubor tehdy dostupných 
historických faktů a interpretací.

Jak je obvyklé, na vzniku knihy se podílel široký 
kolektiv renomovaných autorů. Právě jeho výběr je pro 
kvalitu a úspěch podobného díla vždy zásadní a i v tom-
to případě měl odpovědný redaktor PhDr. Zdeněk Fišer 
šťastnou ruku. Mezi skupinu zpracovatelů se zařadili 
odborní pracovníci z Valašského muzea v přírodě, Muzea 
regionu Valašsko ve Vsetíně, Státního okresního archivu 
ve Vsetíně nebo kroměřížského pracoviště Národního 
památkového ústavu.

Nejprve se obec představuje prostřednictvím obec-
ní heraldiky. Následuje hlavní část, která je uspořádaná 
tradičně chronologicky a mapuje dějiny obce od pra-
věkého osídlování katastru přes vznik Zachovy Lhoty ve 
14. století, kdy se objevuje vůbec první písemná zmínka 
o obci, až po současnost, která je zpracována formou 
kalendária za léta 1990–2020. Na první část knihy nava-
zuje blok národopisných témat, která respektují tradiční 
dělení. Pozornost je věnována původní zástavbě, obživě 
a zaměstnání, tradičnímu oděvu a výročním zvykům 
Zašovanů. Poslední oddíl nazvaný Od každého trochu 

nabízí rozsáhlé kapitoly věnované výtvarnému umění, 
školství, hudbě, významným rodákům a osobnostem 
spjatým s obcí, ale především dějinám zdejšího slavné-
ho poutního místa a farnosti až do poloviny 19. století. 
Právě u církevních dějin, které Holešov a Zašovou spojují 
nejvíce, se na chvíli zastavíme. Její autor dr. Vladimír 
Maňas (MÚ Brno) se totiž téhož tématu obdivuhodně 
ujal i v případě holešovské monografie.

Pokud budeme prostřednictvím této kapitoly sledo-
vat společné vztahy, výrazně v nich dominuje dosud ne 
zcela doceněná (alespoň z hlediska holešovské vlastivě-
dy) osobnost Františka Karla Wagnera, rodáka z Valaš-
ského Meziříčí, který velmi brzy po svém vysvěcení začal 
kariéru diecézního kněze, nejprve jako farář v Domaže-
licích v holešovském děkanátu a v roce 1707 v Rožnově 
pod Radhoštěm. Farář Wagner se na svém rožnovském 
působišti setkává s Janem Vranečkou, rektorem v Zašo-
vé. Oba muže spojovala úcta k Panně Marii Zašovské, 
pátrání po dějinách zdejšího milostného obrazu, stejně 
jako obdiv k řádu Nejsvětější Trojice pro vykupování za-
jatých křesťanů (trinitářů). František Wagner měl nema-
lou zásluhu na rozvoji zdejší poutnické tradice.

Příslušníkem trinitářského řádu byl Vranečkův bratr 
Václav – Frater Venceslaus, který patrně na podnět své-
ho bratra začal jednat s hrabětem Maxmiliánem Františ-
kem Antonínem ze Žerotína, majitelem velkomeziříčské-

Zašová v proměnách časů. Pozvánka k prolistování úctyhodnou knihou
ho panství, o založení kláštera trinitářů v Zašové. Cesta 
k jeho vzniku nebyla přímá, ale oba bratři Vranečkové 
a František Wagner pro něj získávali další a další vlivné 
sympatizanty. V roce 1713 se Wagner stěhuje do Tova-
čova a brzy po příchodu zakládá v nové farnosti trinitář-
skou konfraternitu Nejsvětější Trojice (1714).

Souhlas olomoucké biskupské konzistoře se 
stavbou nového kostela v Zašové byl sice získán až po 
Wagnerově odchodu, ale farář se i nadále v Zašové při 
různých příležitostech a slavnostech objevoval. Snahy 
bratří Vranečků o usazení trinitářského řádu v Zašové 
byly korunovány úspěchem až v roce 1725. V neděli 15. 
července se uskutečnila veliká slavnost, při níž byl nový 
chrám požehnán, milostný obraz vynesen ze starého 
kostela a v procesí na nosítkách nesen až k hlavní bráně 
kostela nového, kde jej bratři trinitáři převzali a instalo-
vali na hlavní oltář. České kázání držel po mši František 
Wagner, dokonce jako zástupce biskupa, patrně z titulu 
svých velkých zásluh o poutní místo a trinitářský řád.

O rok později (1726) zmiňuje Jan Vranečka ve své 
kronice titulární slavnost na svátek Navštívení Panny 
Marie (dříve 2. července, od 2. vatikánského koncilu 
31. května), kdy využil přítomnosti mnoha duchovních 
a aristokracie a nechal pokřtít svou čerstvě narozenou 
dceru Marii Alžbětu holešovským děkanem Františkem 
de Marco. Spolu s ostatními šlechtici se této pouti zú-
častnil i holešovský hrabě František Antonín z Rottalu, 
který 20. října 1726 věnoval spolu s manželkou Marií 
Cecílií rozenou z Trautmannsdorfu milostnému obrazu 
vzácný dar: nový rám z dubového dřeva, pobitý pozla-
ceným a postříbřeným měděným plechem s figurální 
výzdobou.

Holešovský hrabě se tímto mimořádným darem, 
který v Zašové dodnes dosvědčuje tabulka na dolní des-
ce rámu, zařadil mezi přední šlechtické donátory tohoto 
poutního místa. Z této úcty k Panně Marii Zašovské a ce-
lému trinitářskému dílu potom vyrůstá Rottalův záměr 
založit rezidenci trinitářů také v Holešově. Za všemi tě-
mito činy ovšem musíme jako hlavního duchovního hy-
batele a inspirátora vidět osobnost P. Františka Wagne-
ra, který svou plodnou kariéru zakončil v roce 1730 jako 
holešovský děkan. Ještě na sklonku života († 1748) se 
dočkal symbolického završení svého celoživotního úsilí: 
založení Rottalovy nadace pro pět kněží trinitářského 
řádu v Holešově (26. října 1747) a položení základního 
kamene pro stavbu nové rezidence (3. května 1748).

Tolik alespoň jedna z podnětných souvislostí, kte-
rých kniha Zašová v proměnách časů nabízí celou řadu.
Komplexnost s jakou jsou informace a poznatky zasaze-
ny do historického a společenského vývoje celého regio-
nu, zároveň množství témat, které v Zašové díky bohaté 
historii výrazně přesahují běžný místní horizont, dělá 
tuto knihu výjimečnou a užitečnou pro mnohem širší 
okruh zájemců, než by se na první pohled mohlo zdát.

Mgr. Ondřej Machálek
MJVM ve Zlíně, Vlastivědný kroužek v Holešově

Výbor dobré vůle podpořil Charitu Holešov
Letos v únoru si požádala Charita Holešov o poskyt-

nutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Konkrétně se jednalo 
o program Senior. 

V březnu tohoto roku nám byla schválena finanční 
částka ve výši 79 940 Kč na pořízení nových kompenzač-
ních pomůcek. Do naší Půjčovny kompenzačních pomů-
cek byly pořízeny 3 kyslíkové koncentrátory, 1 elektrická 

polohovací postel s matrací a 3 zdravotní matrace. Cha-
rita Holešov tímto mohla rozšířit počet kompenzačních 
pomůcek pro potřebné klienty, kteří se na nás stále více 
obracejí.

Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za fi-
nanční podporu

Charita Holešov

PŘÍSPĚVKY
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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 
 

Koupíme byt na 

investici, může být 

i k rekonstrukci. 

Za nabídky

děkujeme. 

Tel.: 739 926 551.

Hledáme rodinný 

dům v této lokalitě 

se zahradou. 

Rekonstrukce 

nevadí. 

Tel.: 703 693 512.
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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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SPORT

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

Hledáme 
brigádníka - muže
na pomocné práce na jahodišti.
Tel. 777 659 990

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Sledujte nás na webu a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.holesov.info

www.facebook.com/holesov
www.facebook.com/MKSHolesov
www.facebook.com/MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117

- město #cityholesov
- zámek #zamekholesovofficial
- MIC #visitholesov
- knihovna #knihovnaholesov
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INZERCE 

Závod Nestlé Sfinx Holešov obsazuje pracovní pozici

TECHNICKÝ
OPERÁTOR

Co by bylo Vaší náplní práce?
• Výroba bonbónů, kontrola kvality výrobků, vážení a míchání surovin, 

dodržování receptur, obsluha strojů (např. balících), jejich nastavení                    
a seřizování v třísměnném až nepřetržitém provozu

Co Vám nabízíme?
• Nástupní mzda 27 600 Kč
• Po zkušební době nárok na měsíční bonus (až 27% ze základní mzdy)
• Příplatky nad zákonný rámec
• 7,5 hodinová pracovní doba
• Dotovaná strava
• Roční příspěvek do programu Benefit Plus až 4 800 Kč (wellness, kultura, 

zdraví)
• Roční bonus až 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění cílů 

závodu
• Zázemí stabilní firmy s více než stoletou historií

Co požadujeme?
• SŠ vzdělání technického zaměření nebo praxi v technickém oboru
• Znalost práce na PC
• Organizační schopnosti, schopnost týmové práce, spolehlivost, pečlivost, 

ochota a schopnost přijmout změnu

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na romana.machacova@cz.nestle.com 

nebo volejte na 724 420 689.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ KOLEGY!

Rázová vlna je velmi účinný terapeutický prostředek při léčbě:

- ostruhy patní kosti (plantární fasciitida)

- bolesti Achillovy šlachy

- úponových bolestí svalů, bolestivých spoušťových bodů

- tenisového a golfového lokte (radiální a ulnární epikondylitida)

- bolestí v rameni spojených s kalcifikacemi a mnohé další

 

 Informace na našich webových stránkách nebo na telefonu 

573 350 578

Procedura není hrazena ze zdravotního pojištění.

 www.fyziocentrum.wz.cz

 

Nestátní zdravotnické zařízení fyzioterapie v Hulíně nabízí

aplikaci rázové vlny



ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA · SPORT

www.holesovtv.cz

hana.helsnerova@holesov.cz
náměty na reportáže zasílejte na:

HOLEŠOV TV
KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ REPORTÁŽ

sledujte na:

pořádá

2021/2022
do hudebního oboru
(hra na housle, violu, violoncello, 
kontrabas, klavír, varhany, akordeon,  
keyboard, flétnu, klarinet, saxofon,
trubku, lesní roh, trombón,
tubu, kytaru, elektrickou kytaru, 
basovou kytaru, bicí, sólový a sborový zpěv
hudební školička pro děti od 5 let).

výtvarného oboru

tanečního oboru

a literárně-dramatického oboru

Elektronické přihlášky vyplňujte na www.zusholesov.cz a odesílejte do 4. 6. 2021
Po uzávěrce přihlášek budete zváni na konkrétní den a čas talentové zkoušky.


