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Dětský den byl oslavou pro děti, výtěžek však potěší hlavně zvířata
Ještě v neděli dopoledne s ohledem na počasí vi-

sel nad konáním Dětského dne velký otazník. Naštěstí 
jsou pracovníci Tymy věční optimisté, a tak se rozhodli,  
že Den dětí oslavíme dle původního plánu. Tedy v zá-
mecké zahradě, se všemi pohádkovými postavičkami,  
s kolotoči i vláčkem Pacifikem.

Jelikož šlo téměř o jedinou akci, která se v širokém 
okolí konala, bylo to znát také na návštěvnosti. Dorazili 
lidé nejen místní, ale také například z Kroměříže, Zlína, 

Bystřice pod Hostýnem, Fryštáku, Lechotic nebo třeba  
i z Liptálu. Ačkoliv bylo z důvodu koronavirových opat-
ření a nutnosti dodržovat rozestupy potřeba vystát si 
frontu, děti byly nadšené a oslavu si náramně užily.

Součástí akce byl také charitativní počin, kdy mohli 
zájemci finančně přispět na ZOO Lešná. Na oplátku si 
odnesli krásné malované obrázky, které pro ZOO nama-
lovaly děti z holešovských i přespolních škol a školek. 
Možnost připojit se stále trvá a lidé si mohou stále vy-

bírat obrázky z on-line galerie na webových stránkách 
SVČ Tymy. Díky této akci jsme se přesvědčili, že také děti 
mohou oslavovat a zároveň pomáhat.

Děkujeme organizátorům, návštěvníkům a v ne-
poslední řadě všem, kteří přispěli jakýmkoliv obnosem  
na podporu naší oblíbené ZOO.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Obnovení společenského života s nedůvěrou?
Vážení čtenáři a milí čtenáři Holešovska,
přesně před rokem zněl titulek úvodníku „Pokoro-

navirové období přináší obnovení společenského života“  
a všichni jsme doufali, že je epidemie, která se nás tenkrát 
příliš nedotkla, pryč. Jenže loňský podzim a pro nás ve Zlín-
ském kraji především začátek letošního roku a jaro ukázaly, 
co virová nákaza covid dokáže. Ale i letošní konec jara a za-
čátek léta je ve znamení uvolňování vládních opatření. To 
přináší pořádání prvních společenských a sportovních akcí, 
jež nás vracejí do alespoň trošku „normálních kolejí“. 

LETNÍ DNY A ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK 
Vstoupili jsme do nejkrásnějších měsíců v roce, ob-

dobí, kdy si můžeme užívat dovolené, prázdniny a teplé 
dny s  odpočinkem. Jistě je potřebujeme stejně jako 
uklidnění a osvobození od různých shonů a problémů. 
Ale počasí je vrtkavé a šíření nemocí také a ukazuje se, 
že pánem na zemi je příroda a její zákonitosti, ne člověk 
a jeho touhy a sebestřednost. 

V  letním období nás čeká řada velmi důležitých 
společenských a sportovních setkání a je třeba říci, že 
ani město Holešov a ani jeho organizace nemají v úmy-
slu žádná setkání rušit. Připravena je řada aktivit, které 
povedou k podpoře a znovu rozproudění společenského 
života města a umožní lidem setkávat se, bavit a na 
chvilku zapomenout na všechny trable, kterými jsme si 
za poslední rok prošli.

POZVÁNKA A PŘIPOMÍNKA UDÁLOSTÍ 
* Bikemaraton Drásal - sobota 26. června - 

obohatí v pátek (25. 6.) dětské sportovní hry a v sobotu 
budou startovat na náměstí tradiční Drásalovské trasy 
(172 km – 5.30 h., 117 km a 85 km (ženy) v  7.45 h.,  
55 km v 11 h. a 31 km ve 12 h. Dětské závody proběhnou 
v sobotu dopoledne v parku.

Malou novinkou je, že se pořadatelé Bikamaratonu 
Drásal ve spolupráci s městem vracejí k původní myšlen-
ce tzv. Open jízd – tedy k „Expedici Kopaniny“. Zájemci 
z široké veřejnosti a nově i milovníci a majitelé elektro 
kol si mohou zajet malý okruh směrem na Želkov, poté 
k Prusinovicím a zpět na Želkov (Kopaniny a Jarošova la-
vička), poté do Dobrotic s cílem v zámecké zahradě (asi 
12 km i s občerstvovačkou na hrádku Kasařov). Vyjížďka 
je zdarma, bude asi připravena i malá tombola. Start jíz-
dy je naplánován na 9.30 h. na náměstí. Zájemci o pohyb 
jsou vítáni a další informace získáte na internetových 
stránkách města a maratonu Drásal.

* Setkání muzikantů RYMICE 2021 - 27. 7. od 
13 h. * Od 1. července zahajuje provoz Letní kino MKS na 
nádvoří zámku (s pravidelnými představeními), * Mu-
zejní noc proběhne 5. 7., * MUSIC TON FESTIVAL je 
naplánován na 9. 7. do areálu firmy TON Holešov, * LET-
NÍ ILUZE v zámecké galerii od 10. 7.  do 19. 9. - tradiční 
výstava obrazů, grafik, plastik, užitého umění, foto-
grafií holešovských výtvarníků, * Řezbáři v Přílepech 
v parku se setkají 10. 7., * Festival židovské kultury  
20. 7. – 24. 7. (přehlídka kultury židovského obyvatel-
stva, jeho historie a spojení s městem), * HolešovMAN 

31. 7. (triatlon), * Mezinárodní výstava mečíků 31. 7.  
a 1. 8.  zámek, * Historické dny na tvrzi Kurovice 31. 
7 a 1. 8., * Letní škola barokní hudby 6. 8. až 15. 8. 
www.baroknihudba.cz atd. 

A když k  tomu připočteme i zahájení fotbalových 
utkání s naprostou novinkou - že místní mužstvo SFK 
ELKO Holešov „A“ bude od 7. 8. hrát v ročníku 2021 – 22 
zřejmě divizi; tak se máme skutečně na co těšit. Příprav-
né zápasy na Střelnici (17 h.): 3. 7. Kozlovice, 10. 7. Rou-
sínov, 17. 7. U18 Zlín.

INVESTICE A ÚKLID MĚSTA
O plánovaných investicích jsou podrobné informa-

ce uvedeny na jiném místě a popsány místostarostou  
M. Roubalíkem, ale přesto se město ještě aktuálně se 
snaží upravovat a opravovat chodníky a další komunika-
ce i veřejné osvětlení. Pokud zastupitelstvo schválí úpra-
vu rozpočtu, proběhne celková oprava spojnice ulic Ná-
břeží – Horní – Přerovská (asi 750 000 Kč), oprava cesty 
na „Větřák“ (asi 500 000), oprava železného mostku přes 
Rusavu u Třešňových sadů atd.

Ale naopak nemalý problém městu a především 
Technickým službám  letos způsobuje sekání trávy, 
kterou se kvůli příznivému počasí pro její růst a kvů-
li mokrému jaru nedaří podle harmonogramu sekat. 
Z toho důvodu TS zahajují i sobotní seče, město pomáhá 
pracovníky VPP (devět) a od července se do úklidu zapojí 
i studentské brigády. Chápeme rozhořčení obyvatel, ale 
doufejme, že se situace pomalu podaří stabilizovat. 

KOUPALIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ A DOPRAVA 
Zámecké koupaliště je od minulého týdne k dispo-

zici všem milovníkům plavání a relaxace i s novými her-
ními prvky určenými pro nejmenší návštěvníky. Podob-
ně jako vloni, tak i letos je v provozu tábořiště u zámecké 
hájenky a zájemci a návštěvníci města si zde budou moci 
postavit stan. Nejedná se ale o klasický kemp, jen tábo-
řiště pro přespání. Základní zázemí je opět vytvořeno  
i s občerstvením na koupališti. 

Obnova společenského života a především návrat 
dětí do škol přinesly nárůst dopravy ve městě a projet 

Holešovem je skutečně umění. Postupné opravy ko-
munikací a opatření se provádějí a k  dalším město asi 
přistoupí v souladu s platným generelem dopravy. Nyní 
se začíná uvažovat o zjednosměrnění ul. Pivovarská. 
Bylo vybudováno několik parkovišť a připravují se další. 
V  této oblasti jsou největší stavby celková oprava ulice 
Grohova - ještě je tam třeba dokončit opravy některých 
přípojek vodovodu (provádí VaK Kroměříž) - a dokončení 
komunikací v lokalitě Třešňové sady (i s  vybudováním 
podzemních kontejnerů).

COVID A TAKY NÁDRAŽNÍ BUDOVA
Myslet si, že covidová epidemie je již za námi,  

by bylo asi bláhové, ale na druhou stranu je třeba říci, 
že je nutné si pěstovat vlastní imunitu. Tato epidemie se 
podobá té z let 1918 – 1920, kdy Evropu ničila španělská 
chřipka. Proti novým mutacím covidu zřejmě nepomáhá 
ani očkování a očkovaní mohou onemocnět a také vir 
přenášet. Takže je nutné být opatrní a dbát na pozitiv-
ní myšlení i přirozenou imunitu podpořenou pohybem  
a vhodnou stravou.

A k tomu pozitivnímu můžeme připočítat záchranu 
nádražní budovy, která mohla v neděli 13. června přivítat 
nejen parní soupravu oslavující výročí dráhy Kroměříž-
-Zborovice, ale také množství milovníků železnice (foto).

Za pár dnů vyjedeme na dovolené a začnou tolik 
očekávané prázdniny. Mysleme na své okolí a vztahy i to, 
že bychom měli dbát a starat se o svou svobodu a nezá-
vislost. V  Americe se nyní stává bestsellerem Orwellův 
„Rok 1984“. Je sice o čtyřicet let více, ale přesto: „Orwell 
se bál těch, kdo zakazují knihy. Huxley se bál toho, že ne-
bude důvod knihy zakazovat, protože nebude nikdo, kdo 
by je chtěl číst. Orwell se bál těch, kdo nás chtějí zbavit 
informací. Huxley se bál těch, kdo nám nabídnou příliš 
mnoho a zatlačí nás do pasivity a egoismu. Orwell se bál, 
že před námi skryjí pravdu. Huxley se obával, že pravda 
zmizí v moři nepodstatného.“  N. Postman, spisovatel.

Krásné a pozitivní letní dny plné pohody, slu-
níčka a optimismu, milí spoluobčané…

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady města 
Holešova 
Rada města Holešova schválila:
• dodatek č. 1 ke směrnici 4/2021 o zadávání zakázek 

malého rozsahu dle předloženého návrhu
• na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lesní hos-
podářské osnovy Holešov“ jako nejvýhodnější spo-
lečnost SILVA PROJEKT, s. r. o., Kroměříž, Kotojedská 
1044/27, IČO 25302990, za nabídkovou cenu 674.970 
Kč bez DPH

• vypsání výběrového řízení na zpracovatele „Změny č. 
1 Územního plánu Holešov“ dle předložených zadáva-
cích podmínek

• zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. 
č.1608/7, k. ú. Holešov, pro chovatelské potřeby, 
údržbu ploch a objektů na dobu neurčitou, dle před-
loženého návrhu

• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
na částech pozemků p. č. 1975/1, 1977/3, 1946/1, 
1975/3, 1938/6, 1938/5, 1976/53, 1976/10, 1979/1, 
vše v k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s.r.o. v sou-
vislosti se stavbou „ZTV - Holešov Nadsadová III. etapa 
- plynovod“ dle předloženého návrhu

• na základě doporučení hodnotící komise dodavatele 
stavebních prací na veřejnou zakázku „HOLEŠOV - 
REVITALIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ETAPA - UL. 
GROHOVA“ jako nejvýhodnější společnost SMO, a. s. 
Otrokovice, Zlínská 172, IČO 42339839, za nabídkovou 
cenu 16.134.563,45 Kč bez DPH

• vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací na akci „Renovace veřejného osvětlení města 
Holešova“ dle předložených zadávacích podmínek, 
dále přímé oslovení společností se žádostí o účast  
ve výběrovém řízení dle předloženého návrhu

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.

• rozpočtové opatření č. 1/2021 příspěvkové organizace 
3. Základní škola Holešov, Družby 329, dle předlože-
ného návrhu

• rozpočtové opatření rady č. 7/2021 dle předloženého 
návrhu

• přijetí dotace od Zlínského kraje na pořádání „Fes-
tivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2021“  
ve výši 57.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace dle předloženého návrhu

• uzavření Memoranda o spolupráci se státní organizací 
Správa železnic se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - 
Nové Město, dle předloženého a upraveného návrhu

• uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží se 
Zlínským krajem dle předloženého a upraveného ná-
vrhu

• uzavření smlouvy o dílo se společností Paměť krajiny, 
s. r. o., IČO 29306922, Všetičkova 615/5, 602 00 Brno, 
na zhotovení projektové dokumentace „Obnova kra-
jinných struktur - Dobrotice, Žopy“ za cenu 156.500 
Kč + 21% DPH dle předloženého návrhu

• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělá-
vání a sociálních věcí města Holešova do 50.000 Kč 
dle zveřejněného programu pro poskytování do-
tací v roce 2021 (tzv. mimořádné finanční dotace 
- čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu  
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím 
dle předložených návrhů

• uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční 
soustavy mezi městem Holešov a společností EG.D, 
a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 
28085400, v souvislosti s připravovanou stavbou „Ho-
lešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438, okružní křižo-
vatka“ dle předloženého návrhu

Projekt Obnova krajinné sítě na Tučapsku dokončen
V pondělí 7. června 2021 byl předán investorovi, 

tedy městu Holešov, projekt, jehož cílem je obnova 
krajinných prvků vedoucí ke zlepšení zadržování vody  
v krajině a omezení eroze půdy na Tučapsku. Díky akci  
v celkové hodnotě 3,85 miliónů Kč tak dochází k obnove-
ní historického rázu naší krajiny.

Vybrané území obsahuje 7 lokalit, z nichž 2 rea-
lizovala firma Paměť krajinyz Brna a zbylé pak firma 
Zahradní úpravy Brno. Celkově bylo vysazeno 630 stro-
mů a 960 keřů. Zastoupeny jsou tradiční druhy, které 
nás odedávna provází v krajině, a to jak ovocné stromy 
jako jsou švestky, třešně, hrušně, či jabloně, tak i habry, 
břízy, duby, lípy i topoly. Celkem bylo zatravněno 14076 
m2 půdy. Městský rozpočet toto dílo stálo pouhých  
500 tisíc Kč, zbytek jsme obdrželi jako dotaci z Minister-
stva životního prostředí ČR. Zásadní výhodou pro další 
náklady města je skutečnost, že máme zaplacenu i ná-
slednou tříletou péči, tedy zálivku a především doplnění 
uhynulých stromů, čemuž se nikdy nelze úplně vyhnout.

V této souvislosti chci poděkovat zemědělcům, 
především Zdeňku Trhlíkovi z Tučap a společnosti Ag-
rova Prusinovice, kteří nám svým vstřícným přístupem 
pomohli celé dílo zrealizovat, stejně jako i dalším vlast-
níkům dotčených pozemků, kteří s projektem souhlasili. 
Věřím, že toto dílo má obrovský význam pro naši přírodu 
a především pro generace, které přijdou po nás.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

V polovině června byly otevřeny brány holešovské-
ho koupaliště. Areál disponuje plaveckým bazénem se 
dvěma skluzavkami. Pro děti je pak určen oddělený dět-
ský bazén s novou vodní tryskou, nechybí ani hřiště pro 
plážový volejbal nebo nohejbal a nový dětský koutek.  
V Holešově se dá také tábořit, a to v bezprostřední blíz-
kosti městského koupaliště, přímo na Panské louce. 

Hana Helsnerová

Zámecké koupaliště 
zahájilo provoz, tábořit 
bude možné od 1. července
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ROZHOVOR

Investiční akce v Holešově jsou v plném proudu
V Holešově právě probíhá hned několik investič-

ních akcí. O plánovaném průběhu a termínech jsme 
vás již dříve informovali v reportáži Holešov TV, čas ale 
pokročil, proto jsme se na současný stav zeptali člověka, 
který má tyto investice na starosti, místostarosty Mila-
na Roubalíka.

Mezi základní a nutné investice každoročně 
patří opravy chodníků a veřejného osvětlení. Kte-
ré lokality jsou hotové, a kde se pracuje?

Provedena byla oprava veřejného osvětlení na ulici 
Tovární, opravou prošlo také veřejné osvětlení na ulici 
Partyzánská, kde navíc vznikl nový zelený pás, a násle-
dují Třešňové sady. Rozsáhlá oprava chodníků proběhla 
také na ulici Palackého. Nejdříve byla opravena část na 
straně u gymnázia, nyní byla dokončena také druhá část 
na protilehlé straně ulice. Pracovníkům výrazně usnad-
nila práci technická vymoženost, kdy je zámková dlažba 
strojově připravena, naskládána a pracovníci na místě 
pak mají jednodušší práci s pokládáním. Bylo to znát 
také na rychlosti provedení celé akce.

Chodníky pak byly opraveny také na ulici Samostat-
nost, tato investice navazovala na práci společnosti VAK, 
která zde opravovala vodovodní řád.

Tato oprava se ale nevyhnula jisté kritice na 
šířku chodníku…

Ano, došlo k jistým negativním reakcím, ovšem  
s obyvateli této lokality jsme situaci projednali a vysvět-
lili jsme si, jaký byl záměr. Zelený pás zajišťuje nejen 
zlepšení životního prostředí v ulici pro místní obyvatele, 
řeší současně zasakování dešťových vod, vizuální efekt, 
ale hlavně jde o bezpečnostní prvek, kdy se chodci, 
zvláště děti, nepohybují v bezprostřední blízkosti silnice. 

Dají se i na tyto „menší“ akce typu opravy ve-
řejného osvětlení sehnat dotace?

Ano, je to ale velmi obtížné splnit podmínky dotač-
ních programů a současně přicházet s inovativními ře-
šeními, tak aby naše projekty ve spoustě žádostí uspěly. 
Máme například zažádáno o dotace Efekt na výměnu 
svítidel. V rámci této akce budeme řešit takzvané „sta-
ré Novosady“ od bývalé Renty směrem k ulici Dukelská.  
V této lokalitě bychom rádi brzy zrealizovali také nové 
parkovací plochy, které jsou zde velmi potřebné. 

Dostáváme se tedy k parkovacím plochám. 
Připravuje se nové parkoviště naproti bazénu. Jak 
daleko je tato akce?

Zde proběhlo výběrové řízení na odvodnění budou-
cího parkoviště. Nyní zahájíme práce na jeho odvodnění. 
Následovat bude výběrové řízení na parkoviště a po vý-
běru zadavatele jeho realizace. 

Vzniknou ve městě ještě nějaká další parko-
viště? 

Další místa pro parkování vzniknou právě v rámci 
investiční akce v Třešňových sadech. Zde, z obou stran 
bytovek, vzniknou nová parkovací místa podél komuni-
kace. Další prostor, kde vzniknou nová parkovací místa, 
je na spojnici Švehlových sadů a ulice Grohova. Půjde  
o záchytné parkoviště jak pro hřbitov, pro školku, tak pro 
celou tuto lokalitu.

Tímto se opět otevírá další otázka, kdy dojde 
k rekonstrukci ulice Grohova?

Oprava této ulice je pro nás prioritou. Společnost 
VAK si ještě musí dořešit své záležitosti a potom dojde 
postupně na kompletní opravu ulice včetně chodníků, 
veřejného osvětlení a zeleně. Počítáme s tím, že rekon-
strukci ještě letos v létě zahájíme a do konce roku, dou-
fám, dokončíme.

V plánu byla také oprava Centra pro seniory... 
Pro tuto akci máme potvrzenou dotaci cca 11 milio-

nů korun, celková částka bude kolem 50 milionů korun. 
Počítá se s opravou střechy, balkónů, naprojektováno je 
také zateplení objektu, fotovoltaika, kotelna a je připra-
vována i rekonstrukce kuchyně. 

Co by mělo patřit do krátkodobého výhledu 
investic města?

Nejdůležitější je, dle mého názoru, oprava kryté-
ho bazénu. V tomto případě věřím, že se nacházíme 
už opravdu těsně před zahájením rekonstrukce. V této 
fázi řešíme havarijní stav objektu, bude zrekonstruo-
vána bazénová vana, odstraněny veškeré statické pro-
blémy jak na ochozech, stropech, tak i celém nosném 
skeletu, bezbariérový přístup, nouzové schodiště, VZT, 
elektroinstalace, ZTI, topení a veškeré technologie. 
Součástí bude také významná úprava prostoru sauny 
doplněním parní sauny, infrasauny a rozšíření odpo-
činkových prostor. Musíme opravit veškeré rozvody  
a dál řešit i majetkové vztahy související s objektem. 
V současné době jsme začali pracovat na realizaci tra-
fostanice, ze které bude krytý bazén napájen. Kromě 
toho bude na trafostanici napojen také Městský úřad, 
čímž uspoříme peníze na provoz úřadu. V každém pří-
padě by v září by měla být rekonstrukce krytého ba-
zénu zahájena a věřím, že za rok by mohlo být znovu 
otevřeno.

Jak bude ve finále bazén vypadat?
V této chvíli jsme museli upustit od dělení bazénové 

vany, zůstane tedy ve stávajícím rozměru. Přesto jsme se 
snažili uspokojit všechny návštěvníky krytého bazénu,  
a podařilo se nám do projektu zakomponovat zkvalitnění 
služeb saunového světa a novou veřejnou vířivku, která 
nebude zasahovat do bazénové vany, ale bude samostat-
ným zábavním prvkem. Vedle dětského bazénku je pak 
naprojektováno sociální zařízení tak, aby rodiče s dětmi ne-
museli přecházet na druhou stranu bazénu k toaletám. Do-
jde také k rekonstrukci šaten a modernizaci zázemí objektu.

A co bychom mohli zařadit do dlouhodobější-
ho výhledu plánu investic?

Určitě je to řešení dalších dopravních staveb na-
vazujících na již realizované zklidňující prvky průtahu 
městem, a to okružní křižovatku ve Všetulích s přeorga-
nizováním celého veřejného prostoru, veřejný prostor na 
nám. Svobody s ulicí Přerovská, části Tučapská a okružní 
křižovatkou na Bořenovské, řešení bezpečnosti cyklistů  
i pěších ve městě apod.

Rozhodně jde i o smuteční síň na městském hřbi-
tově, kde momentálně řešíme problém se střechou. Já 
bych ale viděl komplexní rekonstrukci celé smuteční síně 
jako jednu z investičních priorit příštích let.

Dále se musíme zabývat také problematikou ma-
teřských škol, a to s ohledem na jejich kapacitu. Už  
v současné době mají mateřské školy problém uspokojit 
poptávku a navíc nám ve městě, a to je velmi pozitivní, 
přibývá mladých rodin. Zde bychom se měli zaměřit na 
rozšíření kapacit našich mateřských škol. A to by mohla 
být další potřebná investice.

To jsou dobré zprávy, nicméně oblasti školství 
se budeme věnovat zase příště. Prozatím děkuje-
me za rozhovor.

Hana Helsnerová
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První část Dnů města Holešova je za námi, na druhou
se můžeme těšit v září

Navzdory všem nástrahám proběhla v Holešově 
první část Dnů města. Sice jsme se museli obejít bez 
účasti zástupců partnerských měst a bez hromadných 
akcí, i přesto jsme se mohli potěšit příjemným progra-
mem. Sobotní dopoledne patřilo farmářskému trhu, kde 
si zájemci mohli nakoupit nejrůznější pochutiny od sýrů, 
přes perníky, frgály až k uzeninám. Škoda jen skutečnos-
ti, že byl trh ovlivněn rozmary počasí. Na další trhy se ale 
zájemci mohou těšit 29. 8., 23. 10. a 27. 11.

Rušno bylo ale také na nádvoří a v sále holešov-
ského zámku. Během odpoledne připravoval štáb  
TV Noe živé vysílání koncertu Pocta sv. Janu Sarkande-
rovi. Příprava takového aktu je nesmírně náročná a vše 
musí napoprvé klapnout. Kilometry kabelů, spousta 
techniky, náročné zkoušky, šikovné ruce štábu, a hlavně 
pak talent a umění muzikantů, pěvců a v neposlední 
řadě samotného skladatele a dirigenta v jedné osobě 
daly dohromady ohromující výsledek, o kterém se mohl 
přesvědčit každý, kdo v sobotu 22. 5. naladil TV Noe. 
Prostor hlavního sálu holešovského zámku se rozezněl 
nejen slavnou korunovační mší C-dur W. A. Mozarta, ale 
především novým dílem skladatele Miloše Boka zkom-
ponovaným speciálně pro město Holešov. Koncert vznikl 
ve spolupráci města Holešova, Římskokatolické farnosti 

a festivalu Musica Holešov. Vedle skvělého kvarteta 
sólistů (Lívia Ághová, Iveta Poslední, Daniel Matoušek, 
Pavel Vančura) účinkoval Kühnův smíšený sbor z Prahy  
a Filharmonie B. Martinů Zlín.

V neděli pak Dny města završila mše svatá, která 
byla celebrována farářem a ředitelem Arcidiecézního 
centra života mládeže Rajnochovice za všechny občany 
a vedení města Holešova a také za všechny občany part-
nerských měst. Po mši svaté následoval krátký pietní akt, 

který byl věnován všem, kteří zemřeli během pandemie. 
Pro připomínku byl na prostranství u zámku zasazen 
Čínský císařský strom - Paulovnie plstnatá, tedy tentýž, 
který měl před zámkem čestné místo až donedávna, 
kdy podlehl zubu času. Před ním pak má čestné místo 
pamětní kámen.

Pokračování Dnů města včetně oceňování osobností 
je předběžně plánováno na měsíc září.

Hana Helsnerová

Informační tabule na městském hřbitově poradí, kde hledat významné hroby
Na městském hřbitově v Holešově je pohřbeno 

mnoho významných osobností. Často ovšem nevíme, 
kde významné hroby hledat, a málokdo ví, kolik zají-
mavostí se na hřbitově nachází. O hrobu „obra“ Josefa 
Drásala má povědomí takřka každý, ovšem kromě vý-
znamných hrobů se na hřbitově nachází také hodnotné 
náhrobky a hroby válečné. 

Pro návštěvníky hřbitova jsme připravili novou 
informační tabuli, která se nachází v blízkosti vchodu  
a může být nápomocna při hledání těchto významných 
hrobů. Díky QR kódu si tyto informace mohou všichni 
zájemci stáhnout také do mobilu.

Hana Helsnerová
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Začaly velké zámecké výstavy
Slavnostní vernisáží byly ve čtvrtek 3. června zahá-

jeny největší výstavní projekty sezony. Ředitel kultur-
ního střediska Karel Adamík a pracovníci produkčního 
oddělení představili hostům výstavy Leonardo Cesta 
do tvořivé mysli renesančního génia a Největší záhady 
a tajemství světa. Její kurátor Petr Lukas, který výstavu  
z Brna zapůjčil,  přidal velmi zajímavé podrobnosti k nej-
tajemnějším předmětům. Zmínil také, jak tato výstava, 
která putuje po České republice, vlastně vznikala. Jak 

bylo například složité získávat podklady o originálech, 
ze kterých vznikaly vystavené kopie. Starosta města 
Rudolf Seifert vyjádřil radost ze zahájení kulturní sezony  
v Holešově a popřál jí i návštěvníkům hodně zdaru. 

Obě zmíněné výstavy jsou pro veřejnost otevřeny  
od dnešního rána 4. června do 29. srpna a to denně od 
9 do 17 hodin. V expozicích na návštěvníky čekají pro-
školení kustodi, kteří pomohou, poradí nebo vysvětlí. 
Především výstava Leonardo je postavená na vysoké interakci. Všechny exponáty si můžete osahat a vyzkoušet. 

Čekají na vás technické i umělecké výzvy, jako je například 
soustava kladek, Vitruviánský muž nebo dominanta tře-
tího výstavního sálu - replika slavného da Vinciho tanku. 
Exponáty jsou současně usazeny do historického kontextu 
renesance, z čehož vyplývají další zajímavé informace. 

Druhá výstava prezentuje kolekci replik, faksimilí  
a reprodukcí nejtajemnějších předmětů všech světadílů. 
Vystavené exponáty ve vitrínách vždy doprovázejí pře-
hledně zpracované textové tabule, na kterých se dočtete 
maximum informací. V posledním sále je vystavena ko-
pie Turínského plátna objeveného v 70. letech, do které-
ho bylo údajně zabaleno tělo Krista. Čtyři metry dlouhý 
pás látky doprovází videodokument, který návštěvníka 
seznámí s rozsahem celého tématu a navede na fakta, 
kterých si je třeba povšimnout. Vystavených předmětů je 
však mnohem více a výstava opravdu stojí za zhlédnutí. 

Dana Podhajská 

w

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

S L E D U J T E  N A
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Festival židovské kultury letos v interakci s veřejností
Letošní Festival židovské kultury do 

svého programu zapojí veřejnost, lidé 
budou zpívat, hrát a vzdělávat se. Čekají 
nás netradiční zážitky, spousta hudby  
a nových informací.

První novinkou je festivalový tábor, 
který bude celému programu před-
cházet. Od 12. do 16. července bude 
probíhat dětský příměstský tábor, na 
který se mohou přihlásit děti se zájmem  
o divadlo, hudbu a tanec. Je určen pro 
děti od 8 do 14 let. Výsledkem týden-
ního nácviku bude divadelní předsta-
vení „Když mlčí rabín Šach“, které bude 
realizováno v průběhu festivalu. Jde  
o zpracování legendy o rabínu Šachovi  
a jeho dceři Ester.

Tradiční slavnostní zahájení sa-
motného 21. ročníku Festivalu židovské 
kultury připadne na úterý 20. 7. Mimo 
jiné bude zahájena výstava „Translokač-
ní plány židovských obydlí v 18. století“ 
a představeny budou nové publikace, 
které město Holešov vydává u příleži-
tosti 400. výročí narození rabína Šacha. 
Zahajovací koncert si užijeme s kapelou 
Mackie Messer Klezmer Band, která se 
zaměřuje na volnou interpretaci židov-
ských písní ze střední a východní Evropy.  
Způsob jejího hraní je naprosto originál-
ní, netradiční a jedinečný. Světlo světa 
také spatří unikátní kalendář z dílny ZUŠ 
F. X. Richtera Holešov.

Další novinkou budou středeční 
workshopy pro děti, kde se budou za-
bývat tématem židovských svátků. Z hu-
dební produkce můžeme zmínit jazzový 
koncert Milan Kašuba Jazz Trio.

Na čtvrtek je připraven odborný 
seminář „Židé na Moravě“, který bude 
jedinečnou příležitostí setkat se s od-
borníky na dané téma. Mezi přednáše-
jícími se představí vrchní zemský rabín 
E. F. Sidon, dále pak doktor Daniel Sou-
kup, doktor Jiří Klimeš, ThDr. Mgr. Šárka 
Steinová, Th.D. z Národního archivu Pra-
ha a další.

V pátek bude myšlenka interakce  
s účastníky festivalu pokračovat hudeb-
ní dílnou Aidy Mujačič. Ve workshopu se 
všichni zájemci naučí bosenskou židov-
skou píseň, jejíž kořeny jsou ve středo-
věkém Španělsku, z něhož byli Židé v 15. 
století vyhnáni. Součástí workshopu je  
i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo 
v 90. letech 20. století k válce na úze-
mí bývalé Jugoslávie. „Osobní zážitky  

lektorky workshopu tvoří pozadí vysvět-
lující potřebu zachování multikultur-
ního světa a potřeby respektu k jiným 
náboženstvím, jazykům a zvykům, 
osvětluje za organizátory festivalu Jana 
Slovenčíková.

Vyvrcholením festivalu bude sobot-
ní program, v rámci kterého se můžeme 
těšit na dopolední koncert Big Bandu 
Josefa Hájka s Peterem Lipou, následo-
vat bude tradiční prezentace generál-
ního partnera festivalu Rudolfa Jelínka. 
Divadelním představením „Hlupáci  
z Chelmu a jejich (jim) příbuzní“ nás 
ohromí skupina amatérských seniorů 
z Holešova a okolí doplnění potřebnou 
omladinou ve spolupráci s Divadlem  
6. května Holešov. Pro lepší představu 
– půjde o inscenaci na motivy povídek 
I. B. Singera připomínajících tak trochu 
náš slavný Kocourkov.

Večerem pod širým nebem nás 
bude provázet klezmerová kapela Kas-
chauer Klezmer Band ze Slovenska, 
hudební skupina Rabi Gabi a. G. a v ne-
poslední řadě taneční soubor Hradišťan 
„Šalom a Gradisch“.

Nedílnou a velmi zajímavou sou-
částí celého festivalu bude Expedice 
Noemova archa, o kterou se postará 
opět ZUŠ Holešov. Těšte se na interak-
tivní a lehce environmentální a medi-
tační výtvarně-hudebně-dramatickou 
laboratoř. „Tento prostor bude určen 

všem generacím, kde prostřednictvím 
prožitku známého biblického příběhu 
dostane každý prostor zamyslet se nad 

současným stavem světa,“ uvádí Vladi-
míra Dvořáková.

Hana Helsnerová



červen 2021 | 9

SPOLEČNOST

Vzpomínka
23. června 2021 by se dožil MVDr. 
Jan Šotola, obvodní veterinární lé-
kař v Holešově, 100 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

11. 7. 1906 se narodil v Holešově KOZÁK, Jan, právník a hudebník. Od roku 1957 tajemník Sekce umělců v Praze. Podílel se na vytvoření profilů českých umělců pro maďarský slovník  
a připravil jako vedoucí autorského kolektivu sborník Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory.  (†15. 7. 1969, Praha) – 115. výročí narození

14. 7. 1961 zemřel v Přerově GARDAVSKÝ, Josef, holešovský rodák, dirigent a kulturní pracovník. Pracoval původně v přerovské Městské spořitelně a ve volném čase se věnoval pěveckému 
spolku Přerub. V letech 1930–1945 působil v Přerubu ve funkci dirigenta a byl zakladatelem jeho symfonického orchestru. Po 2. světové válce se stal vedoucím kulturního 
oddělení MNV v Přerově. Kromě několika let, které strávil v Jeseníku, byl až do své smrti ředitelem Osvětové besedy v Přerově. (* 24. 10. 1904, Holešov) – 60. výročí úmrtí

29. 7. 1896  zemřel v Bludově KAŠPAR, Rudolf, muzejní kustod, etnograf, geolog a ornitolog. Studoval na gymnáziu a teologické fakultě v Olomouci, kde byl v roce 1846 vysvěcen na kně-
ze. Již od gymnaziálních let se zajímal o přírodu. V letech 1872–1877 byl děkanem a farářem v Holešově. Poté se stal učitelem přírodních věd v kroměřížském arcibiskupském 
semináři. Tam také vybudoval pozoruhodnou sbírku přírodnin. Byl spoluzakladatelem a jedním z opatrovníků Vlasteneckého muzea v Olomouci, jemuž věnoval i část svých 
sbírek. Závěr života strávil v Bludově. (*22. 10. 1821, Bludov) – 125. výročí úmrtí

30. 7. 1956  se narodila v Přílepechprof. PhDr. SPÁČILOVÁ, Libuše, Dr., germanistka. Absolventka holešovského gymnázia, vystudovala obory historie a němčina na filozofické fakultě  
v Olomouci. Od r. 1990 působí na Katedře germanistiky v Olomouci,kde úspěšně rozvinula intenzivní pedagogickou, vědeckou a publikační činnost.Věnuje se vývoji němec-
kého jazyka, onomastice, lexikologii, lexikografii, dějinám německého umění a didaktice německého jazyka. – 65. výročí narození

VÝROČÍ - ČERVENEC

Charita Holešov tímto děkuje vedení 
města Holešova za poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na poskytování soci-
álních služeb v roce 2021. Konkrétně se 
jedná o částku 716 150 Kč pro Charitní 
pečovatelskou službu, 23 000 Kč pro Soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
a 85 000 Kč pro Nízkoprahový klub Coolna.

Děkujeme. Charita Holešov  

Poděkování

Brány holešovských kostelů se opět otevřou zdarma 
návštěvníkům

V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci a ak-
tuální nařízení vlády jsme zahájili od 1. června 2021 letos již  
13. sezónu prohlídek holešovských kostelů. 

Projekt Zlínského kraje s názvem Otevřené brány se stal již 
nedílnou součástí místního kulturního dění. Farní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie s unikátní Černou kaplí a původně trinitář-
ský kostel sv. Anny s kaplí sv. Kosmy a Damiána opět zdarma 
provedou vyškolení průvodci a seznámí návštěvníky s bohatou 
historií dané památky i s vysvětlením jednotlivých symbolů.  
Ve farním kostele bude možné si zblízka prohlédnout nově zre-
staurovanou barokní křtitelnici.

Prohlídky se konají vždy o sobotách a nedělích a dále  
o státních svátcích. V době konání svateb, koncertů či jiných 
církevních obřadů se od prohlídek upouští.

Aktuální informace jsou vždy zveřejňovány na FB strán-
kách:

https://www.facebook.com/Otevrene.Brany.Holesov

Informace k historii a popisu jednotlivých kostelů najdou 
zájemci na webových stránkách: https://cirkevni-pamatky-ho-
lesova.webnode.cz/

Přijďte a nechte se unést uměním našich předků!
Radka Procházková, Římskokatolická farnost Holešov 

SŇATKY
Barbora Kučerová – Racková
Milan Dobeš – Ivančice

Gabriela Haršányiová – Holešov
Petr Koňárek

Eliška Říkovská – Kyselovice
Zdeněk Vybíral – Holešov

Monika Štaffová – Chropyně
Marek Rokač – Chropyně

Romana Sušenová – Radslavice
Jiří Pumprla – Pacetluky

Ludmila Večeřová – Míškovice
Daniel Černy – Praha

Jindřiška Svobodová – Holešov
Rayco Yapci Martin Baute – Španělsko

Marcela Pavlíková – Lipová
Vít Odstrčil – Lipová

Veronika Friedlová – Holešov
Lukáš Krajcar – Holešov

Anna Pomanová – Ludslavice
Daniel Matuška – Dobrotice

Zuzana Olšáková – Holešov
Tomáš Odstrčilík  Holešov

Adina Julinová – Zlín
Martin Charuza – Holešov

ÚMRTÍ
Danuše Jeřábková – Holešov
Libuše Klimková – Holešov
Břetislav Skýba – Holešov
Josef Sklenář – Holešov
Ludmila Šmídová – Holešov
Alena Březíková – Holešov             

herold 11 	 zá�í	 2018

adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
ředitel: Mgr. Milan Jelínek, telefon: 573 398 468
e-mail: info@holesov.charita.cz
web: http://www.holesov.charita.cz
IČ: 47930063, DIČ: CZ47930063, bankovní spojení: 153271952/0300

Domácí zdravotní  
a paliativní péče

Charitní pečovatelská služba SAS pro rodiny s dětmi Půjčovna kompenzačních pomůcek Pastorační a dobrovolnická služba Nízkoprahový klub Coolna

Poskytování domácí zdravotní  
a paliativní péče klientům. 

Podpora soběstačnosti 
nemocného, zmírnění těžkostí, 

umožnění prožívání nemoci  
a důstojného umírání v kruhu 
rodiny. Péče je prováděna na 

základě doporučení ošetřujícího 
lékaře.  

Pomoc osobám při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, nákupy, 
pochůzky, úklid, mytí oken, 

praní a žehlení prádla zajištění 
obědů, pochůzek a doprovodu 

klientů k lékaři a na úřady.

Pomoc a podpora rodinám  
s dětmi, které jsou 
ohroženy sociálním 

vyloučením nebo se ocitly 
v nepříznivé sociální 

situaci. Předávání informací 
přispívajících k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace, 

podpora při vyřizování 
běžných záležitostí, 

podpora při vzdělávání a 
výchově dětí.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek: 
elektrická nebo mechanická 

postel, invalidní vozík, schodolez, 
oxygenátor, chodítko, klozetové 

křeslo, sedačka do vany, močová 
láhev, podložní mísa apod. 

Rozhovory, návštěvy uživatelů služeb 
Charity, zajištění pastorační služby 

v Charitě, zprostředkování kontaktu 
na kněze a zprostředkování přijetí 
svátostí. Koordinace a rozvoj práce 
s dobrovolníky.  Organizace sbírek, 

akcí, koncertů, PR.

Aktivní pomoc dětem  
a mládeži, která se ocitla  

v nepříznivé sociální situaci 
a je jí ovlivněna  

a ohrožena. Působí jako 
prevence kriminality  
a prevence sociálně 

patologických jevů, které 
ohrožují jak dané uživatele, 

tak okolní prostředí  
a společnost.

v sídle Charity Holešov
vrchní sestra DZP:

Bc. Zdenka Orálková
mobil: 604 582 621

email:
dzp@holesov.charita.cz

provozní doba:
Po – Pá 6:30 – 15:00 

(na doporučení a pokyn lékaře je 
služba dostupná i mimo pracovní 

dobu, o víkendech
a státních svátcích)

v zařízení DZU Novosady 1597, 
Holešov

vedoucí CHPS:
Ingrid Vaculíková

mobil: 737 170 936
e-mail:

chps@holesov.charita.cz
provozní doba:

Po – Pá 6:30 – 15:00
ambulantní forma

Po - Ne, svátky 6:30 – 20:00 
terénní forma

v sídle Charity Holešov
vedoucí SAS:

Gabriela Botosová, DiS.
mobil: 737 484 565

e-mail:
sas@holesov.charita.cz

provozní doba:
Po – St 7:00 – 17:00
Út – Čt 7:00 – 15: 00

Pá 7:00 – 13:30

v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:
Pavlína Bílková

mobil: 734 435 318
e-mail:

pomucky@holesov.charita.cz
provozní doba:

Po – Pá
8:00 – 9:00

12:30 – 13:30

v sídle Charity Holešov
kontaktní osoba:

Leona Machálková
mobil: 733 741 907

e-mail:
pastorace@holesov.charita.cz

provozní doba:
Po – Pá

8:00 – 13:00
(po telefonické domluvě i mimo 

provozní dobu)

v zařízení na ul. Školní 1582, 
Holešov

vedoucí NK Coolna:
Mgr. Klára Zalabáková
mobil: 735 793 105 

e-mail:
coolna@holesov.charita.cz

provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá 12:00 – 17:00

St 15:00 – 17:00
St 12:00 – 15:00 terén
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Holešovskou kulturní sezonu zahájil Křemílek s Vochomůrkou 
a Tomáš Kočko & Orchestr

Kulturní sezona na holešovském zámku začala prv-
ní červnový víkend Pohádkami z pařezové chaloupky  
a koncertem moravského představitele world music  
Tomáše Kočka & Orchestru.

Městské kulturní středisko vsadilo na Divadlo Scéna 
Zlín a jejich velmi úspěšnou pohádku o dobrodružstvích 
Křemílka a Vochomůrky. 5. června zaplnili nádvoří malí 
diváci a jejich rodiče a společně si to užívali. Radost  
s nimi sdíleli i herci, kteří se před představením necha-
li slyšet, že holešovské představení je jejich prvním po 
zimních lockdownech.

V neděli večer vystoupil na zámeckém pódiu mo-
ravský hudebník Tomáš Kočko se svou kapelou. Spolu  
s tančícím a zpívajícím publikem vytvořil úžasnou deva-
desátiminutovou atmosféru skvělé muziky. 

Koncert byl krásným zahájením zámecké kulturní 
sezony, která vychází z nabitého produkčního plánu. 
Veřejnost se může těšit na koncerty, divadelní předsta-
vení i letní kino, které začne 1. července pohádkou Malá 
čarodějnice. 

5. července se uskuteční první Muzejní noc a 28. 
srpna druhá. Od 20. července se koná tradiční Festival 
židovské kultury Ha-Makom 2021 a novinkou v jeho pro-
gramu bude seminář Židé a Morava a další akce, které 
připomenou letošní 400. výročí narození rabína Šacha. 

Na přelomu prázdninových měsíců se ve velkém 
sále zámku koná mezinárodní výstava gladiol. V srpnu 
je na programu Letní škola barokní hudby, v závěru di-
vadelní komedie Můžu k tobě? a  Dožínky s řemeslným  
a farmářským trhem.                Dana Podhajská 

Koncert pro Holešov

Srdečné díky všem, kteří přispěli na provoz zámecké kašny. Na koncertě Big Bandu 
Josefa Hájka, který se pro Holešov konal 12. června na zámeckém nádvoří, bylo vybráno 
7401 Kč a dalších 25 000 Kč věnovala rodina Petra Zachara z Kanady.

(dap)
foto Dana Podhajská

Veselá komedie Paní plukovníková 
na zámeckém nádvoří

Srdečně vás zveme na komedii Paní plukovníková, kterou 11. července 2021 v 18 hodin 
odehrají na zámeckém nádvoří ochotníci z Pohnutého divadla Loukov. V Holešově budou 
mít premiéru ve veselém představení o svérázné vdově, která se odmítá rozloučit se svým 
zesnulým manželem. Do děje vstupuje její nezaměstnaný syn, ufňukaná dcera, hubatá 
pomocnice v domácnosti, bývalý milenec a komediální zápletka je na světě! Informace 
o představení najdete na webu MKS Holešov www.holesov.info nebo v MIC Holešov.  (dap)

KULTURA
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Zámecká Muzejní noc 5. července a 28. srpna: Výprava do hlubin času
Městské kulturní středisko Holešov připravuje Muzejní noc. Mimořádné večerní 

prohlídky s podtitulem Výprava do hlubin času se konají 5. července a 28. srpna 2021.
Návštěvníci se podívají nejen do prostor, kudy se běžně neprovází, ale díky průvod-

cům nahlédnou také do dávné minulosti skryté pod povrchem holešovského barokního 
zámku ze 17. století. 

Prohlídkový okruh povede ve dvou variantách – základní a rozšířené. Základní 
okruh povede přes sklepy a příkop a rozšířený přes sklepy, příkop a barokní mostek. 
Začátky základních prohlídek budou v 17.30 hodin a další budou následovat vždy po 
hodině. Poslední prohlídka bude ve 22.30 hodin. Začátky rozšířených prohlídek budou 
v 16.30  a 16.45 hodin. Na oba okruhy je nutné se předem rezervovat v MIC Holešov 
osobně nebo telefonicky 571 160 890. Upozorňujeme veřejnost, že maximální počet 
lidí na prohlídku je deset.  

Cena základního okruhu je 50 Kč, cena rozšířeného okruhu 150 Kč za osobu. Provedou 
vás Karel Bartošek, Jan Machala a Leoš Thomayer. Délka prohlídky je 40 – 60 minut. 

Dana Podhajská

Letní iluze 2021 Máme nové termíny komedií v rámci 
Divadelního předplatného

Původně na duben plánované představení Můžu k tobě? se bude konat 22. srpna. 
Komedie Bosé nohy v parku s Veronikou Freimanovou a Rudolfem Hrušínským se 

uskuteční 10. září a komedie Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou a Davidem Suchařípou  
se z letošního února přesunuje na 12. listopad 2021. Divadelní předplatné na všechna tři 
představení za speciální cenu 1090.- zůstává v platnosti. Vstupenky na uvedená představení 
však můžete koupit i zvlášť buď on-line na www.holesov.info nebo osobně v IC Holešov. 

(dap)

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. 

Výstava se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků. Tradičně 
představuje pestrou nabídku umění od exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, 
fotografie, malbu až po rukodělné výrobky autorů nejen z Holešova. Letos se zapojili 
výtvarníci také z Fryštáku, Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem a z obcí kolem Holešova.

(dap)

KULTURA
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Cyril Černý ladí holešovské klavíry už padesát let 
Cyril Černý jezdí do Holešova ladit klavíry už pade-

sát let. Jeden ze dvou zámeckých nástrojů dokonce sám 
sehnal. Dá se tedy říci, že „své“ nástroje zná jako vlastní 
boty. Ladí je totiž před každým koncertem a zvlášť teď  
v době covidové, kdy se na ně nehraje, to není snadná 
práce. Co tedy předchází zámeckým klavírním koncertům? 

„Ladění klavíru drží jen třením kolíku ve dřevě, je to 
stejné jako u houslí, ovšem se značným rozdílem v tahu. 
Tah u houslí je padesát kilo, tan u klavíru čtrnáct tun,“ 
vysvětluje s úsměvem Cyril Černý.

Sedí za klavírem v holešovské sala terreně a se 
stoickým klidem dál vkládá klínek mezi jednotlivé stru-
ny. Ladící klikou hledá dokonalý tón… Aby to dokázal, 
musí mít perfektní hudební sluch a perfekně ovládat 
laděný nástroj.

„Posledních patnáct dvacet let už si pomáhám la-
dičkou, protože dokáže rozeznat velmi vysoké frekvence 
tónů. Současní klavíristé mají nároky vyladit nástroj na 
čtyři sta čtyřicet hertzů. Před tím jsem ale všechno dělal 

Šachův dětský divadelní tábor
Městské kulturní středisko Holešov zve na tábor pro tvořivé děti od 8 do 14 let se 

zájmem o divadlo, hudbu a výtvarné umění. Koná se od 12. do 16. července a zázemím 
bude Kino Svět Holešov. Děti budou mít zajištěnu stravu. 

Během týdenního soustředění účastníci tábora s lektory zpracují legendu o rabínu 
Šachovi a jeho dceři Ester, která bude mít premiéru na letošním Festivalu židovské kul-
tury Ha-Makom 2021 (20. - 24. 7. 2021).

Přihlášku na Šachův tábor najdete na webové stránce https://www.holesov.info/
primestsky-divadelni-tabor. Po jejím vyplnění a odeslání vás poté ve dnech od 24. do 
26. 6. pozveme k osobnímu setkání a motivačnímu pohovoru. Více informací na tele-
fonu 604 724 103.

Holešovské kulturní středisko se dětem věnuje dlouhodobě. Pravidelně pro školy za-
jišťuje komentované prohlídky synagogy a židovského hřbitova. Otázky z historie židovství  
v Holešově se objevují také v městské hře Quest. V roce 2018 se v arkádách zámku konala také 
dětská výstava Židovské památky Holešova, které se zúčastnili mladí výtvarníci ze všech zá-
kladních škol a základní umělecké školy. Rok dopředu zpracovávaly témata židovství ve měs-
tě. Výstava doplnila program tehdejšího 18. ročníku židovského festivalu. Téma rabína Šacha 
a jeho legendy se odrazilo také v obrázcích, které děti namalovaly a nakreslily na výstavu Děti 
slaví 100 let republiky. I tato výstava se konala v arkádách zámku v roce 2018. 

Dana Podhajská 

jen poslechem,“ dodává a zavzpomíná na klavíristiku Va-
lentinu Kameníkovou, která po něm žádala ladit klavír 
třikrát denně – před zkouškou, před generálkou a před 
koncertem.

Tento hudební nástroj o váze tři sta až šest set kilo 
totiž ovlivňuje mnoho faktorů. Laická veřejnost si to 
neuvědomuje, ale pro jeho vyladění je směrodatné, jak 
se klavír povedl, v jakém prostředí stojí a například i to, 
jakým teplotním výkyvům je vystavený. A samozřejmě 
ta nejdůležitejší věc - zkušené ruce a sluch ladiče, který 
musí nástroj skvěle ovládat a před každým koncertem 
takzvaně projet ve všech režimech.

 Život Cyrila Černého provází hudba od narození, ba 
co víc zformovala jej. Tento ladič hudebních nástrojů po-
chází z Olomouce, z významné hudební rodiny. Jeho otec 
taktéž Cyril založil Moravskou filharmonii Olomouc, je-
den z nejstarších symfonických orchestrů v České repub-
lice a působil také ve vedení konzervatoře. Cyril Černý 
vzpomíná, že se doma hrálo pořád. Když tatínek neučil 
ve škole, učil doma, ale jej jako chlapce klavír nebavil. 
Rozhodl se pro vlastní cestu a když se řízením osudu 
po gymnáziu nedostal na vysněný vysokoškolný obor, 
rozhodl se pro studium oboru mechanik klávesových ná-
strojů v Jiříkově. A to bylo to pravé: „Chytlo mě to a jsem 
tomu rád. Každý den jsem někde jinde, popovídám si  
s lidmi, každý den s někým jiným….“.

 Dana Podhajská

w

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

S L E D U J T E  N AVirtuální koncert
Dalším ze série virtuálních koncertů je vystoupe-

ní Holešovského komorního orchestru spolu se sólisty 
Kristýnou Vylíčilovou a Alešem Janigou. Mimo jiné za-
zněla také znělka "Holešov", o které jsme pojednávali  
v květnovém Holešovsku a která je nyní součástí hláše-
ní městského rozhlasu.

Hana Helsnerová
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Největší hudební festival letošního léta bude v Holešově!
V době, kdy všichni upouštějí od pořádání velkých 

akcí, jdou kluci z „Akce Holešov“ proti proudu a vrhají se do 
nebývalého projektu, který slibuje to nejlepší ze současné 
české hudební produkce. O víkendu 9. a 10. července se  
v Holešově uskuteční MusicTon festival, na kterém vystou-
pí například skupina Olympic, Lucie, Leoš Mareš, No name 
nebo Team. Radek Sovadina a Radek Doležel si tak v Hole-
šově vyzkouší, jaké to je pořádat akci pro tisíce lidí.

Jaký byl začátek celého příběhu? 
Na začátku všeho byla chuť dělat věci jinak, proto 

jsme také začali s pořádáním Party plesu nebo rockové-
ho plesu. Party ples, kde měl být hlavním hostem Leoš 
Mareš, ples se neustále odkládal a nakonec se ukázalo, že 
nejlepším řešením bude udělat větší akci v létě. Myšlenka 
se začala rodit a nabalovaly se další a další možnosti a ka-
pely, a tak jsme se rozhodli do toho jít a udělat velký fes-
tival. Potom jsme začali řešit místo, dostat druhý festival 
do zahrady bylo nereálné, proto jsme zvolili industriální 
prostředí bývalé továrny Tonetovky.  

To, že se ostatní festivaly neuskuteční, bude 
nakonec jistou výhodou.

Nám to přišlo i docela vhodné, protože by byla hlou-
post ve festivalové sezóně přicházet zase s dalším festi-
valem. Proto v současné době, kdy velké festivaly nejsou 
schopné dodržet limit návštěvníků, protože vstupenek mají 
prodaných mnohem více, můžeme přijít my s novinkou.

Lístky, které mají lidé nakoupené na Party 
ples, tedy mohou vyměnit za MusicTon festival?

Ano, lístek lze vyměnit za sobotu, plus k tomu mají lidé 
možnost využít nákupu pátečního lístku za zvýhodněnou 
cenu. Komu to ale nevyhovuje, tak lístek na ples může vrátit.

Nabízí se otázka, co by bylo, kdyby se festival 
nemohl uskutečnit, kdyby přišel lockdown nebo 
něco jiného?

Tuto myšlenku si vůbec nepřipouštíme a věříme,  
že festival proběhne. Ale kdyby přece jen přišlo něco ne-
předvídatelného, tak prostě nezbude nic jiného než ter-
mín odložit o rok. Ovšem čím víc se akce blíží, tím víc jsme 
přesvědčeni o tom, že proběhne podle plánu.

Jak budete řešit parkování a zázemí pro ty, 
kteří dorazí z větší dálky?

Parkoviště bude zajištěno na průmyslové zóně a ještě 
jedno další záchytné parkoviště za Albertem, které bude urče-
no pro technické zajištění. Tím, že se bude parkovat v okrajové 
části Holešova, snad příliš nezatížíme dopravu ve městě. Sou-
částí festivalu je i stanové město, které bude také v průmys-
lové zóně. Takovým bonusem je, že v ceně kempování máme 
i snídaně a test na alkohol. Zajištěné bude sociální zařízení.

V čem je vámi zvolený areál výjimečný?
Je to obrovská betonová plocha, takže nehrozí ni-

čení přírodního prostředí, jako třeba v zahradě, a taky  
v případě špatného počasí 
se návštěvníci nebudou 
brodit blátem. Navíc tan 
industriální duch toho místa 
je zcela patrný a celé to pro-
středí staré továrny je velice 
zajímavé.

Co bylo na přípra-
vách nejnáročnější?

Bylo složité prokličko-
vat termíny jednotlivých ka-
pel, protože se spousta věcí 
odkládala a nahrazovala  
a kapely měly různé závazky 
u jiných pořadatelů. Jinak 
ale byla domluva se všemi 
velice dobrá. 

Dokázali jste bez 
problému pokrýt všech-
ny technické požadavky 
kapel?

Například kapela Lu-
cie má takové požadavky, 
že když je splníme, tak na 
tomto pódiu už dokáže za-
hrát každý. Jejich show je 
úžasně propracovaná. Všem 
ostatním tedy stačilo říct, že 
v programu je i kapela Lucie 
a všichni jen konstatovali, 

že v tom případě je to v pořádku. Stage bude připravena  
v konfiguraci pro Lucii a pro ostatní kapely, které mají ná-
roky nižší, je to vlastně velké plus. Většina z nich má navíc 
velkou radost, že mohou hrát na stejném podiu jako Lucie.

Objevilo se něco, čím jste se museli zabývat,  
co by běžného návštěvníka nenapadlo?

Je to třeba odkanalizování areálu. Chtěli jsme se 
vyhnout klasickým „toitoikám“, takže jsme řešili jinou 
alternativu. Na festivalu tedy budou moderní, luxusní zá-
chody. Tyto toalety mají desinfekční zásobníky, obsluha je 
pravidelně čistí, chceme zkrátka udělat maximum pro to, 
aby hygiena byla dostatečně zajištěna. 

Mluvili jste také o tom, že jste schopni otesto-
vat velké množství lidí.

Ano, zřizujeme testovací centrum, kde bude 12 týmů 
lidí. Člověk u vstupu, pokud nebude očkován a nebude 
mít vlastní potvrzení negativního testu a bude mít plat-
nou vstupenku, bude přesměrován do testovacího stanu, 
kde bude během několika minut otestován.

Jaké další vychytávky a překvapení připravujete?
Například to, že tam budou hrát místní baviči, napří-

klad oblíbený DJ Šmakin nebo DJ Jarson Čapson, fungovat 
budou dvě podia. Pozvali jsme také pochodovou kapelu, 
což je skupina 50 pochodujících lidí, kteří hrají převážně 
na dechové nástroje známé hity. Lidi by se tedy neměli 
nudit ani v případné frontě u vstupu. Frontám všeobec-
ně se ale chceme vyvarovat. Takže další zajímavostí je 
přístroj na točení piva, který dokáže natočit 1800 piv za 
hodinu. Takové přístroje tam budou čtyři. Dorazí celý tým, 
který se bude starat o kvalitu piva. Mimo to budou drinky 
roznášené po areálu, aby lidé, kteří si budou hlídat dobré 
místo v hledišti, nebyli „na suchu“.

Na kterého interpreta nebo kapelu se těšíte 
nejvíce vy dva osobně?

To je těžká otázka, my jsme ten program skládali tak, 
aby se líbil všem, chtěli jsme to nejlepší. Určitě je velkým lá-
kadlem Lucie, na tu se těšíme moc, pak je to Leoš Mareš, Palo 
Habera, to je největší sympaťák, se kterým byla opravdu 
skvělá domluva. Jsme rádi za Olympic, kde hraje Holešovák 
Pavel Březina. A těšíme se vlastně na všechno a na všechny, 
my si to užíváme už teď, tohle je přesně to, co nás baví.

Co zábava mimo hudební program?
Připravujeme funpark s centrifugou, vyhlídkovým 

kolem, autodromem a v neposlední řadě klidovou zónu. 
Snažíme se taky složit bohatou nabídku jídla i pití. Byli 
bychom rádi, aby si tam každý našel něco a všichni byli 
spokojení. Tímto se zároveň předem omlouváme všem oby-
vatelům přilehlého sídliště a dalším, kteří nejsou příznivci 
podobných akcí, za zvýšený pohyb lidí ve městě, možné 
dopravní komplikace i za zvýšený hluk. Zároveň ale věříme, 
že většině lidí se bude festival líbit, a že si jej užijí naplno.

Děkujeme za rozhovor, moc se těšíme a držíme 
palce, aby vše vyšlo.

Hana Helsnerová



14 | holešovsko www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Jak se zdokonalujeme v angličtině
Minulý rok jsme se přihlásily do kurzu angličtiny, 

který je zakončen zkouškou. Chtěly jsme si zdokonalit 
jazyk a naše 1. ZŠ Holešov nám nabízela tuto skvělou 
příležitost. Kurzy vedla paní učitelka Mgr. Krumpolco-
vá. Učení s ní nás bavilo a všichni jsme překonali i těžké 
období distanční výuky. Nemyslíme si však, že by se do 
kurzu měl hlásit ten, kdo potřebuje spíš doučování. Kurz 
je doopravdy určen pro získání vyšší úrovně, než jaká je 

běžná ve výuce ve třídě. Paní učitelka se nám také může 
více věnovat, protože je nás ve skupině nejvyšší počet 
12. Na podzim příštího školního roku nás čeká intenzivní 
příprava na zkoušky, které budou pravděpodobně za-
čátkem prosince. Doufáme, že zkoušky všichni úspěšně 
zvládneme. Jsme rády, že naše škola poskytuje takové 
příležitosti.

Kamila Srovnalová a Karolína Gogelová, 8. A

Ještě dodatek:

Zkoušky Cambridge English Qualifications jsou 
uznávány středními školami, univerzitami a soukromý-
mi i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluví-
cím světě. Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge 
English, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako 
doklad o dosažené úrovni.

Zkušenosti nejen z Daltonské výuky na 1. ZŠ

Umíte počítat s nadanými páťáky?

Digitální škola
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov je od roku 2021 realizátorem projektu Di-

gitální škola, který je součástí IKAP II Zlínského kraje. Cílem projektu Digitální škola 
je vytvořit soustavu aktivit a činností napříč vyučovacími předměty gymnázia, které 
budou efektivně využívat digitální technologie a digitální aplikace ve vyučovacím pro-
cesu. Cílovou skupinou projektu jsou žáci, kteří nastoupí do prvního ročníku gymnaziál-
ního studia ve školním roce 2021/2022, a žáci třídy kvarta, kteří budou ve školním roce 
2021/2022 žáky třídy kvinta. Příprava a ověřování vytvořených materiálů končí v roce 
2023. Součástí projektu je také nákup digitálních prostředků a technického vybavení 
školy, které umožní kvalitní realizaci projektu. 

Mgr. Oto Kuczman, 
 manažer projektu

Samostatnost, zodpovědnost a spolupráce jsou 
hlavními principy Daltonského plánu, do kterého se 
letos zapojili žáci 2. A na 1. ZŠ Holešov. Způsob této 
práce jsme popisovali již v březnovém čísle. Průběžné 
hodnocení probíhalo na konci každého měsíce. Nyní 
vyhodnocujeme celoroční práci dětí, jejich aktivitu  
v rámci dobrovolných úkolů navíc. Za celý školní rok se 
jako nejúspěšnější ukázali tito druháci: Do Bao Ngoc, 
Agáta Juráňová, Ela Kořínková, Ellen Svobodová, Karolí-
na Štěpánová a Vojtěch Vrančík. Všichni dostali pochvalu 
do žákovské knížky a drobný dárek. Největším přínosem 

je však pro ně to, že prokázali vůli a motivaci dělat něco 
navíc. Učili se pomáhat si, spolupracovat, dotázat se spo-
lužáka, požádat o radu, vyjít si vstříc. To vše v běžných 
vyučovacích hodinách tak, aby nerušili ostatní spolužá-
ky. Tyto dovednosti a zkušenosti pro ně budou potřebné 
v celém dalším studiu i životě. Přispěly k rozvoji jejich 
osobnosti.

V průběhu roku pro tuto práci vznikla řada kvalit-
ních materiálů – pracovních listů, které sama vytvářela 
paní asistentka Rafajová ve spolupráci s třídní učitelkou  
Mgr. Jeřábkovou. Tyto vzdělávací pomůcky rozšiřující běž-

nou výuku budeme používat i v dalších letech. Za inovativ-
ní tvůrčí práci patří paní asistentce velké poděkování. 

Je velkým přínosem pro práci učitele, pokud se 
může opřít o spolupráci s asistentem pedagoga a vzá-
jemně se doplňovat. Ideální je, když vzniknou dvojice, 
které si spolu sednou nejen pracovně, ale i lidsky. Právě 
takové dvojice se nám podařilo v naší škole spojit. Díky 
tomu máme s prací asistentů pedagoga na naší škole 
velmi dobré zkušenosti. Asistenti pedagoga se také vel-
mi osvědčili při distanční výuce.

J. Růžičková

Na 1. Základní škole Holešov má dlouholetou tradici 
rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmě-
tů. Z tohoto důvodu je škola již po několik let pověřena 
organizováním okresních kol  matematických soutěží. 
Nejinak tomu bylo i v letošním  školním roce.Také letos 
jsme za finanční podpory ministerstva školství i přes 
nepříznivou situaci většinu okresních kol zorganizovali, 
třebaže jen distanční formou. Mile nás překvapil zájem 
žáků a pedagogů v našem okrese i o tuto formu soutěže.

Poslední soutěž probíhala  19. 5. 2021 už pre-
zenční formou. V tento den si žáci 5. ročníků změřili 

své síly v okresním kole matematické olympiády. Do 
okresního kola se zapojilo 42 žáků z 10 škol okresu.  
V průběhu 90 minut museli žáci vyřešit 3 úlohy, v nichž 
museli prokázat své schopnosti logicky myslet a své 
řešení zdůvodnit. Jednu z úloh, které žáci řešili, vám 
předkládáme: 

Petr přinesl deseti kamarádům sáček bonbónů, a ty 
jim rozdělil tak, že každý dostal stejně. Poté si uvědomil, 
že v sáčku měl nejmenší možný počet bonbónů, které 
bylo možné rozdělit také tak, že by každý z kamarádů 

dostal jiný (avšak nenulový) počet. Určete, kolik bon-
bónů bylo původně v sáčku, a uveďte příklad druhého 
zmiňovaného způsobu rozdělení. 

Doufáme, že jste při jejím řešení byli stejně úspěšní 
jako žáci 5. ročníků. 

Těší nás, že v této náročné konkurenci uspěla i žá-
kyně  naší školy Julie Macešková, která obsadila krásné  
3. místo v rámci okresu.

 
Procházková Libuše

 vedoucí předmětové komise matematiky

Holešovské děti mají opět výstavu 
Základní umělecká škola Holešov tradičně na chodbách prvního patra vystavuje 

práce výtvarného oboru. Kdykoliv během otevírací doby památky si můžete pro-
hlédnout krásné obrázky, na kterých se podílelo dvě stě mladých výtvarníků. Výstava  
s ohledem na omezený režim 
školy během podzimního  
a zimního lockdownu není 
tak rozsáhlá jak bývá zvykem, 
přesto se jedná o příjemný 
letní zážitek, který můžete 
spojit třeba s procházkou 
po zámeckém parku nebo 
návštěvou některé ze zámec-
kých výstav. Jejími kurátory 
jsou pegagogové školy Jana  
a Karel Jakóbkovi, Alena Fraň-
ková a Jakub Leško. Výstava je 
otevřená do 25. června.

Dana Podhajská
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Motivační zápis v 2. ZŠ

Den dětí v 2. Základní škole Holešov

Přece jenom se v květnu rozvolnila covidová opatře-
ní a my jsme mohli uskutečnit motivační část zápisu pro 
naše budoucí prvňáčky. 

Se svými rodiči přišli téměř všichni, jako správní de-
tektivové splnili všechny úkoly na jedničku a teď už chybí 
jen krůček k tomu, aby 1. září vstoupili s aktovkami na 
zádech do naší školy jako noví žáčci.

Těšíme se

U nás ve škole je zvykem, že se žáci devátého roč-
níku zapojují do aktivit prvního stupně a pomáhají prv-
ňáčkům zvykat si na školu.

Vždy na začátku školního roku se každý z deváťáků 
stane strážným andílkem žáčka první třídy. Letos tento 
důležitý úkol připadl nám. Každý den jsme se ve škole  
s prvňáčky navštěvovali, povídali si, hráli a svačili společ-
ně. Uzavření škol kvůli pandemii koronaviru naše sbližo-
vání přerušilo, ale po úplném otevření škol a opětovném 
zasednutí do lavic jsme se dali do přípravy Dne dětí ne-
jen pro prvňáčky, ale pro celý první stupeň.

Dětský den proběhl 1. 6. 2021. Připravili jsme 
šest úkolů – házení kroužků na kužely, skoky v pytlích, 
hádání předmětů v krabici, chůzi na chůdách, slalom  
s míčkem na lžíci a florbalové utkání. Za každý splněný 
úkol dostaly děti razítko, a když splnily všechny, čekala 
je sladká odměna. Všechny aktivity žáčky bavily. Když si 
někdo nevěděl s nějakým úkolem rady, pomohli jsme. 
Nakonec si některé činnosti děti zopakovaly vícekrát.

Vendula Gregorová a Barbora Němečková, 9. A

Učíme se na školní 
zahradě 

Protože v posledních dnech sluníčko už není zubaté 
a láká nás ven, využíváme nejen venkovní učebnu, ale  
i celý prostor naší krásné školní zahrady 2. Základní školy 
k výuce a získávání dovedností. 

V rámci hodiny přírodovědy ve čtvrté třídě jsme se 
vydali plnit úkoly, které byly rozmístěny po celé zahradě. 
Při jejich řešení jsme se seznámili s některými vlastnost-
mi půdy.  Nejvíce nás bavil pokus, ve kterém jsme ve 
vodě pozorovali zeminu, zjistili její složení a viděli, jak 
se usazují její částice.

Upoutávka na knihu (2. ZŠ)
Na začátku letošního školního roku byla vyhlášena 

pro školy holešovského regionu literární soutěž „Upou-
távka na knihu“. Garantem soutěže byl MAP (Místní akční 
plán vzdělávání II pro ORP Holešov, který podporuje pro-

hloubení společného plánování a sdílení aktivit v oblasti 
vzdělávání) a organizátorem celé akce již druhým rokem 
2. Základní škola Holešov. 

Žáci si mohli zvolit způsob, jak svým dílkem za-
ujmout porotu. Třeba plakátem s průvodním textem, 
článkem do novin s obrázkem, komiksem nebo případně 
dalšími originálními formami upoutávky. I přes špatnou 
pandemickou situaci a distanční výuku se sešla celá řada 
krásných prací.

Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku dětí. 
Všechny výtvory byly něčím výjimečné a originální,  
a proto bylo velmi těžké vybrat vítěze. Každý z účastníků 
pojal zadání soutěže jinak – někdo jako plakát, jiný jako 
reklamu na výrobek v obchodě, další jako ručně vyrobe-
nou knihu s anotací uvnitř. Vyhodnocení literárně- vý-
tvarné soutěže proběhlo v 2. ZŠ v květnu. A jak nakonec 
porota rozhodla? 

V I. kategorii (4. – 5. ročník) zvítězila Magdaléna 
Hýžová (3. ZŠ), druhé místo obsadila Monika Mlčáková 
(2. ZŠ) a třetí Michaela Dlabajová (2. ZŠ). 

Ve II. kategorii (6. – 7. ročník) vyhrála Amálie Zmeš-
kalová (3. ZŠ), na druhém místě skončila Nikol Gregoro-
vá (2. ZŠ) a na třetím Michaela Hanáková (3. ZŠ). 

Ve III. kategorii (8. – 9. ročník) se stala vítězkou 
Vendula Gregorová (2. ZŠ), druhé místo patří Kristýně 
Ševelové (3. ZŠ) a třetí Lucii Pešákové (3. ZŠ). 

Vítězkám byly předány ceny – jak jinak než literár-
ní. Je skvělé, že i v dnešní přetechnizované době mají 
knihy u dětí své místo. Snad jim láska k příběhům na 
stránkách vydrží celý život.
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Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka – 3. ZŠ Holešov
V pátek 4. června proběhly přijímací zkoušky do 

třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka v 3. ZŠ 
Holešov pro příští školní rok. I když měli žáci nevýhodu  
v tom, že se velkou část školního roku učili angličtinu 
pouze formou distanční výuky, přesto prokázali velké 
znalosti. Páťáci, ze kterých se po prázdninách stanou již 
žáci druhého stupně naší 3. ZŠ v Holešově a budou u nás 
studovat ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka, 

museli u přijímaček ukázat, jak umí pracovat s cizoja-
zyčným textem, s poslechem v angličtině i se základní 
gramatikou. Třídu s rozšířenou výukou AJ jsme poprvé 
otevřeli před čtyřmi roky, nyní nám tedy na střední ško-
ly odcházejí první absolventi z 9. ročníku. Velmi dobrou 
znalost angličtiny určitě uplatní ve všech oborech, které 
si zvolili. Pravidelně se účastnili konverzačních soutěží, 
ve kterých se vždy umísťovali na nejvyšších příčkách. 

Také měli možnost navštívit na týdenním poznávacím 
zájezdu Londýn. Ve škole celoročně probíhaly hodiny  
s rodilým mluvčím. Doufáme, že s návratem k normál-
nímu životu po pandemii se naši  noví žáci budou moci 
účastnit podobných aktivit a setkávat se s angličtinou 
stejně intenzivně.

 Tým vyučujících cizích jazyků, 
3. ZŠ Holešov

3. Základní škola Holešov bilancuje
Školní rok 2020/2021 se pomalu chýlí ke konci. Jaký 

byl? V mnoha ohledech náročný, netradiční a výjimečný. 
Sotva jsme se ve škole rozhlédli a zvykli si na běžnou škol-
ní práci, museli jsme se vyrovnávat s mnoha novými naří-
zeními – přísná hygienická opatření, roušky, zákaz zpěvu 
a tělesné výchovy, rotační výuka a nakonec dlouhodobá 
distanční výuka.

Od mnoha tradičních školních aktivit jsme museli 
upustit. Vzdělávali jsme se jinak. Naučili jsme se „vysílat 
online“, pronikli jsme do tajů výpočetní techniky, sdílení 
různých materiálů, tvorby online úkolů a dalších mnohých 
technických věcí. V online prostředí probíhaly porady, setká-
ní s rodiči i literární besedy. Jsme bohatší o zábavné příhody 
z vysílání.  U počítačů jsme denně trávili nespočet hodin  
a stále jsme doufali, že tento způsob vzdělávání brzy skončí. 
Leden… únor… březen… duben... měsíce ubíhaly a ubí-

haly. Postupně jsme všichni začali trochu ztrácet motivaci 
– děti, učitelé, rodiče. Chyběla nám osobní komunikace, 
stýskalo se nám po ruchu školních chodeb a běžné práci. 

Každý měsíc jsme si vymysleli nějakou „mimoškolní“ 
výzvu. Zapojili jsme se do taneční výzvy „Jerusalema“, na-
točili jsme virtuální prohlídku školy, probíhala sportovní 
výzva v chůzi či běhu „Neseď a hýbej se“. Společně jsme 
ozdobili velikonoční strom před školou, malovali jsme ob-
rázky pro ZOO Zlín nebo Krajskou nemocnici Tomáše Bati, 
zúčastnili jsme se fotografické a literárně výtvarné sou-
těže s krásnými výsledky. Účast v těchto aktivitách byla 
dobrovolná. Mile nás překvapila hojná účast zaměstnanců 
a žáků školy, i obrovská pomoc rodičů. 

Po návratu, který byl „obohacen“ mnoha novými po-
vinnostmi, jsme zpět v naší krásně barevné škole. Spoko-
jení, že můžeme být spolu. Šťastní, že se vidíme, slyšíme  

a můžeme si povídat. V prvních dnech jsme se v jednotlivých 
třídách zaměřili na opětovnou socializaci a podporu spolu-
práce mezi dětmi. Projektové dny jsme věnovali posílení 
týmového ducha a společným zážitkům. V mnoha přípa-
dech je nám velkou oporou školní psycholožka, která nabízí 
pomoc nejen žákům a pedagogům, ale také rodičům.

Teď máme před sebou poslední měsíc tohoto školního 
roku. I ten společnými silami  jistě zvládneme.  Přes všechno, 
co nás letos potkalo, jsme šťastní a vděční. Šťastní, že může-
me s dětmi pracovat ve škole, vděční za to, že jsme zdraví  
a v pořádku. Děkujeme všem, kteří nás v naší práci podporo-
vali a svými podněty nás posunovali kupředu. 

Doufáme, že nový školní rok, ve kterém přivítáme  
ve škole mnoho nových žáčků, už bude probíhat v  obvyk-
lém školním režimu. Moc se na to těšíme. 

Mgr. Gabriela Kovářová, 3. ZŠ Holešov

Školní jídelna v době koronaviru
Říká se, že každá krize představuje 

současně i novou příležitost. Naše školní 
jídelna se přesně takto postavila k době 
koronavirové.  Pojali jsme to jako příleži-
tost. Příležitost především pro rozvoj a na-
stavení přísnějších hygienických pravidel. 

Škola sice zavřená byla, ale školní 
jídelna dále poskytovala své služby. Pro 
cizí strávníky, žáky na distanční výuce, 
zaměstnance a děti od rodičů vybraných 
pracovních pozic jsme vařili nepřetrži-
tě.  Spousta legislativy, nových pravidel  
a změn – s tím vším jsme se museli poprat. 
Nejúčinnější obranou však proti viru se 
nám osvědčilo pečlivé dodržování správné 
výrobní a hygienické praxe. 

Personál kuchyně tento čas také využil 
pro rozvoj. Proběhlo online školení na téma 
„Bylinky ve školním stravování“, kde se ku-
chařky seznámily s bylinkami, které se hodí 
pro dochucení a zpestření pokrmů ve školní 
jídelně. Nakoupily se nové knihy plné zají-
mavých receptur, které se postupně zařazují 
do jídelníčku. A v posledních dnech proběhlo 
školení od firmy Retigo, kde se zaměstnanci 
jídelny dozvěděli spoustu nových tipů na 
nové recepty a na práci s konvektomatem. 

Pevně věříme, že se nám podařilo 
„chytit příležitost za pačesy“ a našim stráv-
níkům u nás bude chutnat!

Ing. Ivana Čubová, 
vedoucí školní jídelny 3. ZŠ Holešov
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Coolna pofrčí i celé prázdniny 
a chystá pestrý program

Je to tak, Nízkoprahový klub Coolna bude mít otevřeno i během letních prázdnin! 
Konkrétně v čase od 10 do 15 hodin, každý všední den. Najdete nás na ulici Školní 1582 
(bývalé SVČ Duha), vedle restaurace Kozlovna. Hodně času budeme trávit i na nedale-
kém hřišti za monoblokem nebo na výletech, kterých plánujeme hned několik. Připo-
mínám, že naší cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 až 18 let z Holešova a blíz-
kého okolí. NK Coolna je sociální službou, která je pro všechny dobrovolná a bezplatná.

Co všechno tedy chystáme? Po celé léto poběží, obdobně jako vloni, celoprázdni-
nová soutěž s názvem „Letní bleskovka“. V ní se bude soutěžit o lákavé ceny. Na každý 
týden také plánujeme jednu větší akci nebo výlet. 

Vydáme se na cyklovýlet, budeme vařit jako Masterchef, zakoulíme si na bowlin-
gu, vyrazíme za kamarády do Zlína, navštívíme skvělou zoologickou zahradu v Lešné, 
odpálíme pár míčků na minigolfu, zahrajeme si volejbal na pískovém hřišti, vypravíme 
se na nedaleký Hostýn, vyrazíme na zříceninu hradu Lukov a na závěr se pořádně roz-
loučíme s prázdninami. 

Přesné termíny výletů budeme ještě upřesňovat. Proto sledujte naše Facebooko-
vé(Nízkoprahový klub Coolna) nebo Instagramové (@coolnaholesov) profily, kde se vše 
zavčas dozvíte. Akce se uskuteční za pěkného počasí, v dostatečném počtu uživatelů 
(minimálně 4). Také bude třeba se nám dopředu nahlásit, abychom věděli, na koho  
se můžeme těšit. 

Dále je potřeba zmínit, že letošní školní rok byl náročný a možná se někomu  
ve škole moc nedařilo. Proto vám můžeme pomoc i se školními povinnostmi, zkrátka s tím, 
kde cítíte, že to moc nejde. Stačí se s námi jen domluvit. Ideálně osobně, přímo v Coolně 
nebo napsat na email coolna@holesov.charita.cz nebo zavolat na mobil 735 793 105. 

Těšíme se na vás a na všechny společně prožité chvíle. 
Za pracovnice NK Coolna Klára Zalabáková 

Školní poradenské pracoviště 3. Základní školy v Holešově
Činnost našeho školního poradenského pracoviště 

zajišťuje tým, který úzce spolupracuje. Tvoří jej výchovná 
poradkyně, metodik primární prevence, kariérní porad-
ce, speciální pedagog a školní psycholog. 

V naší škole jsme z projektu vybudovali školní po-
radenské pracoviště. Vznikla tak nově vybavená pracov-
na a relaxační místnost, ve které mohou žáci trávit čas  
o přestávkách nebo v rámci společných relaxací - mo-
hou si zde odpočinout, načerpat sílu na další vyučování, 
odreagovat se nebo se svěřit se svým trápením… 

S žáky 6. ročníků jsme už na podzim absolvovali 
adaptační pobyty, které jim i jejich třídním učitelům po-
mohly se lépe a rychleji navzájem poznat a nastavit pra-
vidla vzájemné spolupráce. Nabídli jsme podporu žákům 
9. tříd při výběru střední školy či učebního oboru formou 
individuálních konzultací (dotazníky zájmů a testy osob-
nosti) a následnou konzultaci se zákonnými zástupci. 

V době distanční výuky jsme nabízeli denní školní 
docházku i žákům z jiných škol, kdy profese jejich rodičů 
byla nezbytně nutná pro chod státu po dobu nouzového 
stavu. Byla to pro nás nová zkušenost. Ve spádové škole 
pracovali s dětmi každý den asistenti pedagoga, vycho-
vatelky školní družiny a vybraní pedagogové, kteří za-
bezpečovali jejich výuku a vzdělávání. Činnost spádové 
školy byla ukončena 14. května a možnost využívat ŠPP 
mají nyní již všichni naši žáci.

V době distanční výuky jsme se také snažili pod-
porovat žáky, rodiče i pedagogy a pracovníky školy pro-

střednictvím webových stránek. Tam jsme pravidelně 
vkládali podpůrné materiály, infografiky, odkazy, vzdě-
lávací webináře. Pracovali jsme i formou online konzul-
tací nebo individuálních konzultací v prostorách školy. 

ŠPP se také věnuje intervenční činnosti, individuál-
ním konzultacím, prací se třídou, provádí školní socio-
metrii, pomoc při vypracovávání IVP pro žáky, screenin-
gu v 1. ročnících, podpoře a vedení asistentů pedagoga, 
individuálním terapiím, nácviku relaxačních technik, 
práci se stresem, pravidelně vyhodnocujeme proces in-
dividuální integrace žáků.

ŠPP spolupracuje s dalšími školskými poradenskými 
zařízeními: pedagogicko-psychologickými poradnami, 
středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými cen-
try, OSPOD a dalšími odbornými pracovišti.  Spolupráce 

s OSPOD je pro nás velkým přínosem při řešení konkrét-
ních situací. V případě potřeby se účastníme případo-
vých konferencí nebo soudních jednání. V rámci školy 
společně hledáme optimální řešení pro konkrétní žáky 
nebo třídní kolektivy.

Tento školní rok je oproti předchozím jiný. Náročná 
doba nás všechny více sblížila. Potěšila nás podpora ve-
dení naší školy, zřizovatele a kraje, rodičů i ostatní veřej-
nosti. Díky tomu jsme mohli vytvořit bezpečný prostor 
pro naše žáky, kolegy, rodiče a zákonné zástupce, aby se 
na nás mohli obrátit kdykoliv, když cítí, že naši pomoc 
potřebují. Jejich důvěry si velmi vážíme. Děkujeme.

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá, 
školní psycholog a speciální pedagog, 3. ZŠ Holešov
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Mažoretky soutěžily on-line
Více než po půl roce měly mažoretky konečně opět příležitost obléknout se do 

třpytivých kostýmů a ukázat v nich své soutěžní choreografie. I když to bylo pouze na 
sportovním hřišti a diváky byly samy sobě dívky navzájem, neubralo jim to na elánu  
a nadšení, se kterým své sestavy předváděly.

Koncem května se totiž natáčela videa pro vůbec první on-line soutěž Svazu ma-
žoretek a twirlingu ČR v disciplínách sólo a duo klasická mažoretka. O  víkendu 12. - 13. 
června 2021 pak proběhlo živé vysílání. Zaslaná videa živě hodnotila odborná porota  
a pauzy mezi jednotlivými startovními čísly vyplňovali komentátoři, kteří kromě po-
souzení výkonu zmiňovali i zajímavé informace o soutěžících a jejich klubech.

V soutěži nás skvěle reprezentovaly:
Sóla - Tereza Podolová, Barbora Přikrylová, Amálie Přikrylová, Patricie Anna Roz-

sypalová, Karolína Pohančeníková, Adéla Brázdilová, Magdaléna Fuksová, Veronika 
Hodonská, Lucie Šturmová, Kateřina Olšanská, Ivana Zrníková

Dua - Barbora Přikrylová + Zuzana Klanicová, Emily Kubálková + Romana Šeděn-
ková, Patricie Anna Rozsypalová + Kateřina Kameníková, Denisa Zdráhalová + Lucie 
Zapletalová, Adéla Brázdilová + Magdaléna Fuksová, Sabina Flašarová + Justýna Kla-
nicová, Klaudie Uvírová + Dorota Bělíčková, Kateřina Olšanská + Ivana Zrníková

Během covidové pauzy využívala trenérka Jolana Saibertová všechny možnosti, 
jak udržet své svěřenkyně ve formě. Ať už to zprvu byly tréninky pouze přes webkamery 
nebo po rozvolnění již venku po malých skupinkách. Díky tomu byly holešovské mažo-
retky skvěle připraveny a jejich výkony porota náležitě odměnila.

Záznam z on-line soutěže i výsledky najdete na našich webových stránkách  
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz nebo na Facebooku Mažoretky Holešov.

Těším se, že už se snad během prázdnin postupně navrátí vše k normálu a užije-
me si spolu letní mažoretkové soustředění a následně i soutěže. Ty se přesunuly právě 
do letních termínů. V červenci se bude konat Mistrovství ČR sólo, duo v Ronově nad 
Doubravou a také Národní twirlingový pohár ve Dvoře Králové nad Labem.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z.s.

Office Arena - 1. místo v krajském kole a úspěch v celostátním kole
Naše škola se letos poprvé zapojila 

do již 10. ročníku soutěže Office Arena 
2021. Tato soutěž ověřuje znalosti a do-
vednosti z Office aplikací. Office Arena se 
skládá ze školního, krajského a celostát-
ního kola a letos se do ní zapojilo celkem 
3255 studentů z 88 škol ČR.

Školní kolo spočívalo ve vypracování 
velmi náročného online testu ve webo-
vém prostředí. Hlavními tématy testu 
byla znalost prostředí a práce s kance-
lářskými aplikacemi, především využití 
programů Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote a obecných otázek týkajících se 
informačních technologií. Školního kola 
se z naší školy zúčastnilo celkem 55 žáků 
napříč prvním až třetím ročníkem.

Do krajského kola soutěže Office Are-
na byli z naší školy nominováni tři studenti: 
Jiří Kostka (2.C), Lucie Jurkovská (2.D)  
a Karla Vodehnalová (3.B). Nejlépe se umís-
tila Karla Vodehnalová ze 3.B, která zvítězila 
v krajském kole a postoupila jako jediná ze 
Zlínského kraje do celostátního kola.

Stál před ní nelehký úkol. Musela 
vytvořit komplexní krajský projekt, jehož 
tématem byla příprava badatelského ví-
kendu. Zadání znělo následovně: „Jako 

žákyně střední školy jsi pověřena ředite-
lem školy celkovou přípravou třídenního 
výletu do nějaké zajímavé oblasti České 
republiky. Výlet se má uskutečnit na kon-
ci školního roku.“

Naše žákyně zpracovala projekt na 
téma „Putování Českým Švýcarskem“. 
Celou akci musela velmi pečlivě připravit, 
vytvořit jednoduchého průvodce v aplika-
ci Word, finanční rozpočet v aplikaci Excel  
a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPo-
int. Odborná porota ocenila velmi kvalitní 
úroveň zpracování a celkový estetický 
dojem doplněný vytvořením malého prů-
vodce na třídenní výlet včetně videa.

Ve finále, které proběhlo 4. května 
2021 formou online obhajoby soutěžní pre-
zentace v prostředí Microsoft Teams, se se-
šlo 14 nejlepších žáků. Naše soutěžící k pů-
vodnímu projektu vytvořila navíc webové 
stránky včetně krátkých ukázkových videí, 
online dotazníku, plakátu a QR kódu. Finále 
ověřovalo schopnost prezentovat soutěžní 
projekt a reagovat na dotazy poroty.

Všechny práce byly vyrovnané  
a výkony přednášejících vynikající. I když 
se naše žákyně neumístila na medailové 
pozici, určitě si klání užila.

Všichni účastníci celostátního kola 
soutěže Office Arena dostali od pořa-
datele jako ocenění možnost bezplat-
ně se zúčastnit testování z certifikace 
MOS (Microsoft Office Specialist). Toto 
testování probíhalo v anglickém jazyce  
a uskutečnilo se 29. 4. 2021. Karla test 
úspěšně složila (890 bodů z celkových 

1000 bodů) a získala tak i cennou mezi-
národní certifikaci dokládající její schop-
nost pracovat s aplikacemi sady Office.

Blahopřejeme jí k získání meziná-
rodního certifikátu MOS a děkujeme za 
vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy 
a Střední policejní školy v Holešově.

Mgr. Josef Chmelař, učitel OVVP
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Program - A tým červen, červenec (mohou nastat změny) 
19. 6. - Ústí - 15:00 Střelnice
3. 7.   - Kozlovice - 17:00 Střelnice
9. 7.   - Rousínov - 17:00 Střelnice
17. 7. - U18 Zlín - Střelnice

Mladší přípravka 2021 – SFK Holešov
Mladší přípravka  začala trénovat na hřišti ve Všetu-

lích v plném zatížení a dle stanovených termínů – pon-
dělí, středa a pátek vždy od 17:00 hod.

Každý trénink absolvovalo více jak 20 hráčů, kterým 
se věnují 2 trenéři.

Začali jsme opakováním již dříve naučených doved-
ností a pomalu začínáme přidávat na jejich rozšiřování. 

Součástí každého tréninku je, v rámci naučení a elimina-
ce případných zranění,  i prvotní rozcvičení a rozhýbání  
těla na začátku a stejně tak i před ukončením tréninku.  
Z dětí radost z pohybu jen čiší, je vidět, že jsou přímo 
nabité energií po uvolnění opatření proti Covid-19,  
a jsou také velmi spokojené, že jsou konečně ve větším 
kolektivu.

Hráli jsme již i trojzápas  
v Kroměříži s tamější Slavií s roční-
ky 2012, 2013 . Zápasy byly velmi 
vyrovnané a hráči i rodiče si je užili  
a trenéři měli možnost si vyzkoušet 
všechny hráče.

Nyní nás čeká do konce sezony 
spousta tréninků a již domluvených 
zápasů v rámci turnaje Přeborník 
OFS Kroměříž, a také zápasy s FC 
Fastav Zlín, na které se také moc 
těšíme. 

Trenéři Bob a Ríša

Tak už jsme konečně začali!
Mladší žáci

Po pauze zaviněnou covidovou epidemií a vládní-
mi restrikcemi jsme se opět sešli. Hned, jak se opatření 
trochu uvolnila, se začalo trénovat. Nejprve s různými 
omezeními, poté už bez nich. A to téměř v plném počtu 
což mě mile překvapilo. Na některých hráčích nucená 
přestávka nebyla vůbec poznat, ostatní museli o to více 
na sobě zapracovat.

Celý květen jsme se proto zaměřili hlavně na kondi-
ci, ale též na práci s míčem a různé herní varianty.

Jelikož soutěžní ročník byl bez náhrady zrušen, po-
dařilo se na červen domluvit účast na několika turnajích, 
kde jsme teprve při konfrontaci s jinými mužstvy zjistili,  
jak na tom naši mladí fotbalisté jsou. 

Závěrem bych rád poděkoval vedení klubu, všem 
trenérům a rodičům za spolupráci při «restartu» fotba-
lového života našich dětí.

Truhlář Michal, Sfk Elko Holešov, 
trenér U12, U13, mladší žáci.

Dorost
Vzhledem k tomu, že se už nedohraji soutěžní roč-

níky, začali jsme přípravu na novou sezonu, která je mo-
mentalně omezena opatřeními. Maturanti mají volno, ať 
se můžou soustředit na zkoušky, takže se k nám alespoň 
částečně přidávají dorazovky ze starších žáků.
Muži „A“

Jelikož minulá sezona 2020/2021 byla kompletně 
zrušena a uzavřena a v současné době není přesně dáno, 
kdy se nová sezona rozběhne, tak A Tým mužů se v plném 

proudu zaměřil na novou sezonu 2021/2022 . V plánu jsou 
jak přípravná utkání (všechna se odehrají v Holešově ) tak 
i soustředění všech hráčů, které by se mělo uskutečnit ke 
konci června na Rusavě. Jako v uplynulých ročnících bychom 
chtěli navázat na dobré výkony a hlavně i letos zapracovávat 
mladé hráče přicházející z dorostu tak, jako se to osvědčilo  
v minulých sezónách. Prioritou klubu SFK Elko Holešov je 
kádr složený z hráčů odchovaných v našem klubu.

Starší žáci ukončili sezónu na 2. místě v krajském přeboru
Ačkoliv se zdálo, že by fotbalový kraj-

ský přebor mohl být dohrán, nakonec byla 
sezóna ukončena předčasně a holešovští 
starší žáci obsadili krásné druhé místo. 

V neúplné sezóně okusili jen jednu 
porážku v základní hrací době, a tak moh-
li pomýšlet na ty nejvyšší příčky. 

„Samozřejmě nás mrzí, že se sezóna 
nedohrála do konce, ale hlavu si z toho 
nelámeme. Předváděli jsme slušný fotbal 
a chceme v naší práci pokračovat,“ uvádí 
trenér starších žáků Marek Oral. 

Po nucené Covidové pauze začali star-
ší žáci trénovat hned při prvním rozvolnění 
alespoň v omezených skupinkách. 

„Všichni zvládli návrat do tréninko-
vého rytmu bez problémů. Současnému 
týmu byla z posledních dvou ročníků té-

Konečně zápas!
Také naše fotbalová školička si po dlouhé covidové 

době zkusila, jaké to je obléknout si holešovský dres  
a postavit se soupeři. 

Tentokrát jím byl tým Kroměříže. Jak už to u našich 
nejmenších bývá, nehrajeme na výsledky, ale pro radost 
a tak můžeme říct, že zápas skončil remízou, protože si 
to všechny děti parádně užily.

měř celá sezóna odebrána, takže po mír-
ném rozvolnění jsme se všechny snažili 
připravit na přechod do starší kategorie,“ 
říká Radek Doležel, druhý trenér starších 
žáků.

„Od června již začínáme s novými 
kluky a těšíme se, jak zvládnou přechod 
na jedenáctkový fotbal,“ doplňuje Oral. 

„Touto cestou bychom znovu chtěli 
poděkovat všem, se kterými jsme tuto 
sezónu mohli pracovat, protože to jsou 
všichni super kluci a dívka a celou dobu 
měli opravdu skvělý přístup,“ shodli se na 
závěr oba trenéři.

My přejeme starším žákům mnoho 
úspěchů i v další sezóně. 

SFK ELKO HOLEŠOV
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Poslední červnová sobota bude patřit Bikemaratonu Drásal 
České spořitelny

Město Holešov opět přivítá závod-
níky i diváky a fanoušky cyklistického 
závodu Drásal České spořitelny, který je 
již stálou součástí letního programu spor-
tovního dění, pojede se už po osmadvacá-
té. Závod se tradičně uskuteční pod křídly 
seriálu Kolo pro život a je naplánován na 
termín 26. června. 

 Letošní novinkou je návrat závodu 
zpět do kategorie UCI. Na základě poža-
davků technické komise UCI byla trasa A 
zkrácena pro kategorii žen na 85 km. Start 
je společný s kategorií mužů v 7:45 z ná-
městí E. Beneše, rozdělení je za Trojákem 
na 49. km. „Ve zkratce to znamená, že 
žádná žena nepojede trasu 117 km a žád-
ný muž nepojede zkrácenou trasu 85 km,“ 
vysvětluje pořadatel akce Ondřej Fojtík.

Další trasy budou tradiční, v 5:30 vy-
startují z náměstí Dr. E. Beneše neohrožení 
bikeři na trasu Force OBR Drásal,  který je 
svojí délkou a náročností jedinečnou tra-
sou v České Republice. Následovat bude  
v 7:45 trasa A men i women. Chybět nebu-
de ani půlmaratonská trasa B se startem 
v 11 hodin. V poledne pak mohou vyrazit 
hobby jezdci na 31 km dlouhou trasu C  
a pro rodiny je připravena rodinná jízda 
na 15 km. Součástí programu budou také 
dětské závody, které se budou konat od 
9 hodin v zámecké zahradě, která je také 
cílem a zázemím celého bikemaratonu.

Holešovský zámek je připravený na cykloturisty
Lékárnička, základní nářadí jako je centrklíč či nýto-

vačka, ale především nabíjecí stanice pro elektrola a kva-
litní kryté stojany – zámek Holešov je od letošního jara 
připravený i na turisty, kteří přijedou na kole. Městské 
informační centrum se zařadilo do celostátního projektu 
Cyklisté vítáni. Splnilo specifická kritéria.

 „Poskytuje veškeré zázemí pro cykloturisty. Přímo 
ve vstupu do zámku máme připraveny nové moderní 
stojany pro osm kol, nabíječku pro elektrokola, za popla-
tek úschovnu pro zavazadla, máme  lékárničku, nářadí 
na základní opravy, ale také kontakty na servisy kol, in-
formace o počasí, turistické mapy a informace o trasách 
v okolí,“ shrnula nabídku nové služby vedoucí holešov-
ského informačního centra Jana Spáčilová. Dodává, že ve 
vstupu do zámku je již cedule Cyklisté vítáni. K dispozici 
je také návštěvní kniha.

Zmíněné kryté stojany splňují přísné moderní pa-
rametry, to znamená, že se nejedná o žádné drátolamy. 
Turista si své kolo pohodlně opře a uzamkne o pevnou 
konstrukci stojanu, která mu zároveň umožňuje pomocí 
lana či kotvy uchytit rám. Je univerzální a nepoškozuje 
přehazovačku ani mechanismus kotoučových brzd.

Zmíněná nabíječka stojí také ve vstupu do zámku, 
není ale jediná v Holešově. Další dvě najdou cykloturisté 
před radnicí na Masarykově ulici a v Masarykově parku.  
Kromě zpoplatněné úschovny pro zavazadla jsou veške-

ré služby informačního centra v rámci programu Cyklisté 
vítání zdarma. Nejbližší servis pro turisty na kolech nabí-
zí také Bystřice pod Hostýnem nebo Kroměříž. 

Dana Podhajská

SPORT

Sobotním závodům bude předcházet 
25. 6. Dětský sportovní den, který nabíd-
ne dětem holešovských základních škol  
i veřejnosti možnost vyzkoušet si mnoho 
zajímavých sportovních atrakcí, které 
jsou zaměřeny na edukaci, bezpečnost 
silničního provozu a všeobecnou pohy-
bovou průpravu. Pod vedením odborných 
instruktorů si děti mohou zdarma vyzkou-
šet dětské dopravní hřiště, pumptrack 
jako součást T-mobile Adventure parku, 
Ninja dráhu České spořitelny nebo stano-
viště s všeobecnou pohybovou průpravou. 
Dětské sportovní dny jsou určeny žákům 
prvního stupně základních škol. Vstupné 
je zdarma a pitný režim a drobné občer-
stvení je zajištěno. Každý účastník si také 
odnese malý dárek.

Chcete být i vy spojeni s touto spor-
tovně – kulturní událostí roku? Být spoje-
ni s tradicí, hodnotami fairplay a aktivně 
se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás 
uvítáme mezi námi. Požadované činnosti 
spočívají např. v obsluze na občerstvo-
vacích stanicích, pořadatelské činnosti  
v místě startu a cíle. Můžete být pořadatelé 
a regulovčíci po trasách závodů. Prosíme 
zájemce, aby se hlásili na info@drasal.cz. 
Děkujeme!

Veškeré informace k nalezení na 
webu www.drasal.cz a www.kolopro.cz 

Hana Helsnerová
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Holešovské atlety je pořádně vidět!

Sportovní příměstský 
tábor
děti 6 – 15 let
26. 7. – 30. 7. 2021 ; 8 – 16 h
Sportoviště areál  OREL Holešov za restaurací Kanada
- míčové hry
- pohybová a atletická průprava
- sebeobrana
- judo
- oběd a pitný režim zajištěn

Cena: 2000,- Kč  
Možnost čerpat podporu zdravotní pojišťovny

Info a přihlášky:  
orelholesov@seznam.cz, tel.: 603 723 925

Za přítomnosti členů výboru PS Moravského rybářského svazu Holešov úspěšně 
složilo 6 mladých rybářů a 1 rybářka zkoušku pro získání prvního rybářského lístku.

Tímto mladí rybáři ukončili teoretickou výuku pod vedením Mgr. Stanislava Jaši  
a pana Jiřího Navrátila, která z důvodu pandemie covid-19 probíhala formou distanční 
online výuky. Obsah zkoušky byl zaměřen na poznávání některých druhů ryb a jejich 
život ve vodě, dále na základní znalosti podmínek a výkonu rybářského práva včetně 
živočichů a rostlin, které nejčastěji vidíme ve vodě i na březích vodních toků.

Všem těmto mladým adeptům Petrova rybářského cechu byla vydána povolenka 
zdarma. Tímto všem přejeme pěkně prožité chvíle u vody a neopakovatelné zážitky 
spojené s prvními vylovenými rybami.

Předseda PS

Mladí rybáři skládali zkoušku

SPORT

Měsíc květen představuje každoročně období plné 
atletických závodů, a ne jinak tomu bylo i letos.

Tréninkové možnosti a kapacity Atletiky Holešov 
se pomalu, ale jistě dostaly do svých tradičních hodnot  
z období před omezeními souvisejícími s covidem, a na-
plno se rozjelo i závodění napříč věkovými kategoriemi.

Klub uspořádal již 6 oficiálních závodů pro žákovské 
a mládežnické kategorie, z toho dva velké krajské pře-
bory. Do toho se zástupci holešovské atletiky představili  
na dalších mnoha závodech v našem regionu i mimo něj.

Za podrobnější zmínku rozhodně stojí dosavadní 
sezonní bilance závodníků dorosteneckých a juniorských 
kategorií, které jsou bez nadsázky výkladní skříní Atle-
tiky Holešov. Celkem 9 členů tréninkových skupin Atle-
tiky Holešov ke dni uzávěrky tohoto vydání Holešovska 
s velkými nadějemi usilovalo o nominaci na Mistrovství 
republiky svojí věkové kategorie. O výsledcích těchto 
sportovních nadějí budou příznivci a podporovatelé klu-
bu informováni prostřednictvím informačních kanálů, 
a i čtenáře Holešovska o těchto úspěších budeme rádi 
informovat v dalším vydání.

Velmi solidní počet výkonnostně silných mládežní-
ků v klubu stojí i za velice slibně rozjetou soutěží druž-
stev dorosteneckých a juniorských kategorií, což je jakási 
obdoba například hokejové extraligy mládeže.

V rámci 1. kola této soutěže se družstvo juniorek 
Atletiky Holešov umístilo v celomoravské konkurenci na 

neuvěřitelném 2. místě, těsně za tradičním Olympem 
Brno, družstvem s více než 20ti tituly Mistryň ČR druž-
stev juniorek! Navíc hoši – junioři, trénující v Holešově, 
a závodící za Atletickou akademii Zlínského kraje, byli 
nepostradatelnou součástí tohoto výběrového družstva, 
které v úvodním kole soutěže obsadilo rovněž 2. příčku! 
Dorostenci, hostující v barvách Jiskry Otrokovice, do-
konce pomohli k suverénnímu vítězství svého družstva, 
které je aktuálně nejlepším na Moravě! Všichni aktivní 
závodníci klubu dorosteneckých a juniorských kategorií 
jsou tak součástí družstev, která patří k nejlepším na Mo-
ravě, a jsou tak horkými adepty na účast a boj o medaile 
na Mistrovství republiky družstev, která proběhnou na 
podzim!

Do bez nadsázky unikátního projektu Atletické 
akademie (pouze 2 v republice!) je v současné době 
zapojeno celkem 6 holešovských atletů a atletek, což je 
příjemným oceněním a podporou dalšího sportovního 
rozvoje těch nejpracovitějších atletů z Holešova.

Klub si je vědom toho, že talenty je třeba neustále 
hledat a podporovat, a proto pozornost každodenní prá-
ce je stále velmi intenzivní i u těch mladších. Oceněním 
této snahy byla masová účast více než 200 dětí, i s ro-
diči, v rámci celorepublikové akce ATLETI SPOLU, která 
proběhla 2. června, a do které se klub velice rád zapojil!

Jsem velice rád, že dlouhodobá, doslova mraven-
čí, práce s atlety všech věkových kategorií, přináší své 

ovoce – ať už v podobě denně plného stadionu dětí na 
trénincích, řady úspěšných uspořádaných závodů, nebo 
špičkové výkonnosti těch nejlepších!

Všem, kterých se to týká, patří upřímné poděkování 
za čas a úsilí věnovaným svému sportovnímu růstu!

Jakub Hřib, šéftrenér klubu
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TYMY 
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI 
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB, 
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
ČERVEN 2021:
22.6. Na kole jen s přilbou – od 15 hodin, otevřená 
akce pro děti a jejich rodiče ve Smetanových sadech
30.6. Dárek za vysvědčení -přijďte ukázat své vy-
svědčení, čeká vás malá odměna

PŘIPRAVUJEME:
8. 9. 2021 OLYMPIJSKÝ BĚH  – přihlašovat se můžete 
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

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

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, spous-
tu zážitků a nových kamarádů. Těšíme se s Vámi na 
setkání o prázdninách na táborech a v září v krou-
žcích.
Budeme moc rádi, když nám pošlete pozdrav nebo 
foto z prázdnin.

Za kolektiv pracovníků SVČ TYMY 
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka

PCR a antigenní testování v TYMY
Holešov přidává k antigennímu testování na co-

vid-19 také PCR testování, které bude prováděno klok-
táním. Toto testování bude 2x měsíčně hrazeno z veřej-
ného zdravotního pojištění.

Místo: SVČ TYMY Holešov
Začínáme: 2. 7. 2021 Čas: bude upřesněn!

Den : každý pátek PCR testy
Každé pondělí : 9 – 11 hodin antigenní testy

Testování provádí pracovníci ČČK Kroměříž - analýza 
vzorků PCR bude prováděna vysokokapacitním zařízením 
v Ústavu molekulární a translační medicíny FN Olomouc.

Mladí výtvarníci byli oceněni v SVČ TYMY 
Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná 

se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje 
Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Hole-
šov ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov.

Soutěžních prací se z celé republiky sešlo více než 
350. Měli jsme velkou radost z každého balíčku, který  
k nám do SVČ TYMY v nouzovém stavu dorazil. Jsme 
moc rádi, že také v letošním roce se tato výtvarná soutěž 
mohla uskutečnit, i když za velmi ztížených opatření.

Porota tentokrát hodnotila práce individuálně, kaž-
dý porotce přišel ve vyhrazený čas a hodnotil práce dětí.

Začátkem května, jakmile se naše činnost rozvolnila 
tak jsme připravili opět výstavu v naší galerii „Sklep“.

Postupně výstavu v průběhu května a června 
zhlédlo několik desítek dětí. Slavnostní vyhodnocení 
jsme připravili přímo na Den dětí. Této slavnosti se zú-
častnily děti z Holešova a nejbližšího okolí.

Společně s dětmi jsme přivítali také zástupce vede-
ní některých škol.

Pro děti jsme měli připraveno několik „dárečků“. 
Kromě diplomů a věcných cen za výtvarnou soutěž 
měly děti možnost také skákat na skákacím hradě a ti 
nejmenší dostali také nafukovací balonky, vzhledem  
k tomu, že děti slavily svůj svátek - Den dětí.

Součástí slavnostního předávání cen bylo také 
předání diplomu a skleněné plakety ZŠ + MŠ Rymice 
za vzornou dlouholetou spolupráci v oblasti výtvarné. 
Toto ocenění věnovalo ústředí Pionýra na základě naší 
nominace.

Byli jsme moc rádi, že si ocenění přebrala paní ře-
ditelka Veselá společně s bývalou ředitelkou paní Pátko-
vou. Oběma paním ředitelkám děkujeme za dosavadní 
spolupráci a věříme, že bude trvat i nadále. Děkujeme 
také všem ostatním školám i pedagogům za dlouhole-
tou spolupráci, poděkování si zaslouží také rodiče, kteří 
své děti podporují v této výtvarné činnosti. A na závěr 
bych chtěla poděkovat všem dětem, pro které je výtvar-
ná činnost naplněním jejich volného času.

Dětem přejeme spoustu pěkných chvil při tvoření, 
malování a kreslení.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.
Součástí slavnostního vyhodnocení bývají také vý-

tvarné dílničky, všichni věříme, že se tyto dílničky usku-
teční v průběhu měsíce září.

Mgr. Vaclachová Jarmila

TYMY
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Nová zvonice v Americkém parku
Na konci minulého roku jsme již trochu naznačili, že 

v Americkém parku chystáme novou větší atrakci. 
Nyní nastal ten správný čas již oficiálně představit 

další dílo spolku Proud, které neušlo pozornosti návštěv-
níků parku, kteří na nás z mnoha stran mají dotazy „Co to 
bude, až to bude?“. 

Historicky v parku již jedna zvonice vytvořena byla  
a to z kmene pokácené lípy. Bohužel, ačkoliv byla maleb-
ná, začala se vyvracet a rozpadat. 

Přece jenom měla za sebou přes osm let a přinesla 
mnoho radosti dětem, které na ní zvonily. 

Rozhodli jsme se tedy zvonici vytvořit novou  
a v trochu jiné podobě, jelikož obdobný dutý kmen stro-
mu v parku již není. 

Ze staré zvonice zbyla střecha a dva vetší kusy kme-
ne, které jsme do nové zvonice zakomponovali. 

Ve volných chvílích členové spolku postupně začali 
zvonici budovat na betonové desce, která v parku byla již 
dávno a nyní posloužila smysluplnému účelu. 

Poděkování patří sponzorům tohoto projektu, což 
jsou firmy WM Pila Martinice a PSM Plus - Josef Dunča. 

Tito sponzoři nám dodali většinu potřebného mate-
riálu a na nás zůstala samotná manuální práce a inves-
tice do ostatních věcí, jako bylo tesařské kování, vruty, 
nátěry a další drobnosti. Taktéž je potřeba vyzdvihnout 
podporu ze strany zaměstnanců městského úřadu, kteří 
nám ochotně pomáhali v  administrativních záležitos-
tech pro realizaci díla, které je na městském pozemku. 

Podpůrná skupinka kojení a kontaktního 
rodičovství

Pojďme se společně scházet, sdílet radosti i strasti 
kojení, podpořit se na cestě kontaktního rodičovství.

Pokud to aktuální epidemiologická situace v našem 
kraji dovolí - začneme v květnu - vždy jednou za 14 dní 
ve čtvrtek od 9 do 11 hod. v prostorách MC Srdíčko Ho-
lešov, Školní 1582.

Setkání je vhodné pro ženy:
- těhotné, které chtějí vidět před vlastním porodem, 

jak to vypadá, když se kojí dítě a získat rady od kojících 
maminek

- ženy s vlastními kojenými dětmi, které nemají 
žádné problémy, ale rády se scházejí a podpoří v kojení 
ostatní ženy

- ženy, které mají s kojením potíže, potřebují pora-
dit a podpořit

Cena: 60 Kč (v ceně je zahrnut i vstup do MC)
Skupinku povede: Jana Kvasničáková, maminka 

dvou dětí
Podrobnosti a přihlášky na emailu: KvasnicakovaJa-

na@seznam.cz, tel. 777964695.

Humanitární sbírka 
šatstva

V posledním týdnu měsíce května proběhla 
v prostorách Českého svazu zahrádkářů na Dlažánkách  
v Holešově Humanitární sbírka šatstva. Jsme rádi, že jsme 
tuto akci vzhledem k uplynulému nelehkému období  
a loňskému výpadku opět směli zorganizovat. Informa-
ce o konání sbírky se mohli občané dovědět z minulého 
vydání měsíčníku Holešovsko, z obecního rozhlasu, pla-
kátků umístěných v různých částech města či za pomoci 
webových stránek, Facebooku a Instagramu naší Charity. 

Potěšilo nás, že spousta dárců věnovalo svůj čas 
a své nepotřebné oblečení, boty či hračky a přinesli je 
do prostor Českého svazu zahrádkářů v Holešově.Odtud 
odvezl automobil firmy Dimatex nakonec celkem 214 
velkých igelitových pytlů.  Charita Holešov děkuje všem 
spoluobčanům, ochotným dobrovolnicím a Českému 
svazu zahrádkářů za zapůjčení prostor. Pokud nám to na 
podzim letošního roku epidemiologická situace dovolí, 
tak se sbírka šatstva opět uskuteční. O termínu konání 
sbírky vás budeme dopředu informovat. 

Charita Holešov

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
5. díl: boty obra Drásala, holešovského občana

Tento exponát ze sbírek Městského muzea a galerie 
v Holešově je určitě v očích laické veřejnosti velmi popu-
lární. Občas se objeví také na nějaké výstavě, například 
před čtyřmi lety si boty prohlédli malí účástníci letního 
Putování po stopách obra Drásala, které spolu s muzeem 
připravily holešovské knihovnice. Nyní vám je předsta-
vujeme v kontextu našich sbírkových fondů.

Drásalovy kožené holínky patří mezi původní expo-
náty tehdejšího Hanácko-valašského krajinského muzea 
v Holešově. Jsou na první pohled opravdu mohutné, 
pokud si ale vezmete metr a změříte podešev, zjistíte, 
že jsou dlouhé jen 36 centimetrů. Je to však matoucí,  

je nutné brát v úvahu skutečnost, že podpatek má kó-
nický tvar a zužuje se. Kromě toho vlastní naše muzeum 
po obrovi také ševcovská kopyta, rukavice, úmrtní ozná-
mení a obraz v Drásalově velikosti od Františka Růžičky. 
Kroj a další pár bot byste našli ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci. 

Dana Podhajská

Osobně jsem velmi rád, že v Holešově máme firmy 
a jedince, kterým na veřejném prostoru města záleží  
a mají filantropické smýšlení. 

Nyní už je připevněn zvoneček tak, aby si všichni 
návštěvníci mohli „prostě jenom tak pro radost“ zazvonit. 

Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku

Foto Dana Podhajská
Fotografie je z roku 2017 z letního Putování po sto-

pách obra Drásala, které ve spolupráci s městským muze-
em uspořádala knihovna. 

PŘÍSPĚVKY
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V létě roku 1925 se v Holešově začalo diskutovat  
o potřebě pojmenování ulic – některé nové ulice dosud 
název neměly a názvy starých ulic podle názorů otiště-
ných v pokrokovém tisku budily dojem, že v Holešově 
„jsme zaspali převrat“. Byl vznesen požadavek, aby také 
v Holešově bylo „náměstí Svobody“ a ulice pojmenované 
podle českých národních buditelů a velikánů. Úkolem 
byla pověřena kulturní komise městského zastupitelstva 
pod vedením Jana Kopřivy.

První návrhy došlé komisi byly uveřejněny tiskem 
v říjnu 1925; mezi jinými byla komise upozorněna 
na významného holešovského rodáka, J. A. Hankeho  
z Hankenštejna, a byl také uveřejněn stručný životopis 
tohoto knihovníka, spisovatele a českého vlastence. 
Předpokládalo se, že jako syn panského zaměstnance 

se Hanke narodil buď v areálu pivovaru nebo panského 
dvora na tehdejší Žopské ulici. Proto komise navrhovala, 
aby buďto Žopská ulice (nynější ulice Masarykova), nebo 
k ní kolmá, nová a dosud bezejmenná ulice (nyní Očadlí-
kova) nesla jméno „Hankeho“.

Přípravu na pojmenování ulic na čas přerušily pod-
zimní volby a diskuse pokračovala znovu až v únoru 
1926. Kulturní komise s ulicí Hankeho stále počítala – 
naproti tomu Okrašlovací spolek ve svém protinávrhu 
požadoval, aby se jména slavných mužů používala mi-
nimálně. Spolek doporučoval spíše tradiční a zeměpisně 
orientační názvy. Hankeho ulici ve svém návrhu neměl.

Přesto 18. března 1926 předložila kulturní komi-
se zastupitelstvu návrh, který mimo jiné doporučoval 

Pojmenování Hankeho ulice v Holešově
přejmenovat ulici Zámeckou na Hankeho. Toto dopo-
ručení komise proti námitkám konzervativců obha-
jovala vysvětlením, že Zámecká ulice nese název 
od toho, že v ní byli usazeni řemeslníci pracující pro 
zámek, a Hanke byl synem panského zaměstnance. 
Znovu byl v tisku uveřejněn stručný přehled Hankeho 
života a díla.

Konečně 17. května 1926 schválilo městské zastu-
pitelstvo pozměněný návrh kulturní komise na nové 
pojmenování ulic a náměstí, přičemž Hankeho ulice byla 
pojmenována ve znění návrhu. Přes všechny další poli-
tické převraty zůstal název této ulice beze změny až do 
dnešní doby.

Jan Machala

Připomínka 270. výročí narození J. A. Hankeho
Ve slunečný podvečer dne 26. května 2021 sešli se  

u budovy bývalého panského pivovaru na Masarykově ulici 
zástupci Vlastivědného kroužku v Holešově, městského úřa-
du, městského kulturního střediska a několik dalších obča-
nů, aby uctili památku Jana Aloise Hankeho z Hankenštej-
na, knihovníka, spisovatele, vlastence a v neposlední řadě 
rodáka z Holešova. Letos uplynulo 270 let od jeho narození.

Manželé Ondřej a Leona Machálkovi, členové vlas-
tivědného kroužku, účastníkům vzpomínkové akce 
připomenuli život a dílo této významné osobnosti:  
J. A. Hanke vystudoval práva, historii a filologii na uni-
verzitě ve Vídni. Později pracoval jako správce univerzitní 
univerzitní knihovny v Olomouci a působil též jako spiso-
vatel. Proslavil se spisy vlasteneckými: „Doporučení české 
řeči a literatury“ (vydáno česky i německy), místopisný-
mi „Knižnice moravské veřejné správy“, ekonomickými: 
„Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“  
i historickými „Recenze nejstarších listin slovanských 
církevních dějin, literatury a jazyka“. Pod pseudonymem 

Jan z Kohutowých Kamenců w Morawě publikoval sbír-
ku mravoučných průpovídek. Jeho zásluhy panovník 
František II. ocenil povýšením do šlechtického stavu  
a udělením přídomku „z Hankenštejna“ (von Hanken-
stein) roku 1796. Zemřel v roce 1806 v Prostějově. V Ho-
lešově slavného rodáka připomíná od roku 1926 název 
ulice a od roku 1956 pamětní deska na budově bývalého 

pivovaru v Masarykově ulici. Vlastivědný kroužek v Hole-
šově by tímto chtěl poděkovat novému majiteli objektu, 
panu Jiřímu Kaňovi, za rekonstrukci pamětní desky; 
studentkám holešovské ZUŠ pod vedením paní učitelky 
Sylvie Šimečkové za hudební doprovod a vedení města 
Holešova za organizační podporu.

Jan Machala

Ukázky z díla J. A. Hankeho
Doporučení české řeči a literatury 
(z německého originálu vydaného v roce 1783 pře-

ložil prof. Julius Dolanský)

Bohatá na slova je naše mateřská řeč. Lze v ní vyjá-
dřit nejenom nejabstraktnější myšlenky vlastními slovy. 
Smí se chlubit také ctí, že se jí objasňovaly všechny me-
tafyzické předměty. Svou libozvučností a zvláštní oheb-
ností je vyspělá pro poezii právě tak jako řečtina a latina. 
Náš jazyk má před jinými tu přednost a výbornost, že 
může tvořit všecky druhy básní, jaké zná latina a řečtina, 
nejenom v rytmu, ale i v metru po latinském a řeckém 
způsobu s nejvyšším půvabem a jemností. Ale ještě větší 
přednost, jíž se smí chlubit zároveň s latinou, je v tom, že 
se v ní konaly po dlouhou dobu mše svaté, jako ostatní 
církevní obřady. A konečně ještě jedna mluvnická před-

nost, jakou má jenom velice málo jazyků: totiž svoboda 
v uspořádání slov. Slova se smějí libovolně přemisťovat  
a smysl řeči přitom nijak netrpí. Je možno přemístit  
v německé řeči slova tak často? Jistě ne. To je přednost, 
jíž se smí chlubit – pokud vím – jenom latina.

Bibliothek der Mährschen Staatskunde
(z německého originálu vydaného v roce 1786 pře-

ložil PhDr. Zdeněk Fišer)
Veliké a krásné panství Holešov v Přerovském kraji, 

v sousedství Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem a Na-
pajedel, leží v příjemné a líbezné krajině. Má zname-
nitou obilní půdu, krásné a velké lesy, hojnou zvěřinu, 
bažantnici, veliké dvory, rybníky a mnoho důkladných 
domů. K panství patří jedno město, 20 vesnic a jedna 
židovská obec. 

Poddaní jsou Hanáci, katolíci a evangelíci, dobří a při-
činliví lidé, kteří se zabývají jenom polním hospodářstvím 
a chovem dobytka. (…) Ve městě je honosný a zcela 
zařízený zámek s velkou a skvostnou okrasnou zahradou  
a bažantnicí. Město dále zdobí velký farní kostel, zrušený 
trinitářský klášter, několik kaplí a ještě další pozoruhodné 
budovy. Je zde také vrchnostenský úřad. Město je pěkně 
vystavěno, má velké čtverhranné náměstí, koná se zde pět 
výročních trhů a každé pondělí trh týdenní. Měšťané volí 
svou městskou radu, ale se souhlasem vrchnosti. Židov-
ská obec se skládá z 245 rodin, všechny jsou poddanými 
vrchnosti. Má velkou a dobře vystavěnou školu a vážené-
ho rabína. Židé vedou znamenitý obchod s medem, vlnou  
a surovou i vyčiněnou kozinou s Čechami, Rakouskem  
a Slezskem. Panství se odhaduje na 500 000 zlatých.

Ukázky připravil Ondřej Machálek
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 Po nekonečném období koronavirových opatře-
ní jsme se v sobotu 28. května dočkali kácení máje. 
Výbornou náladu nám nepokazilo ani vrtkavé počasí, 
které snad kromě sněžení ukázalo všechny své tváře.  
A začátek se opravdu vydařil. Za nádherného jasného 
nebe nastoupil skvělý taneční soubor holešovské ZUŠ pod 
vedením paní učitelky Olgy Peškové. Za obě předvedené 

skladby zaslouží absolutorium, vždyť se na ně dokázali 
připravit on-line výukou. Krásné počasí doprovázelo  
i zahájení vystoupení dechové hudby Hulíňané, která se 
ale v průběhu odpoledne dočkala i dvou silných přehá-
něk. Díky našim zkušenostem z předchozích ročníků jsme 
muzikanty i jejich nástroje ochránili před deštěm a kácení 
s malým zpožděním dokončili. O samotný akt se letos po-

Kácení máje podeváté
starali kovbojové Staňa s Milanem, kteří přesným řezem 
bezpečně skolili májku do připraveného prostoru. Celou 
akci doprovázely atrakce pro děti a skvělý bufet pod ve-
dením Oldy Rektoříka. Velké poděkování všem, kteří nám 
s akcí pomohli, i všem, kteří přišli. Jejich radost a dobrá 
nálada pro nás byly tou největší odměnou. 

Pavel Karhan, Předseda MO KDU-ČSL

Sarkandrovská pouť událostí dne na České televizi
Letošní pátý ročník Sarkandrovské poutě připadl na 

15. květen. Organizátoři se na ni dlouho připravovali. Byli 
rozhodnuti, že tradici neporuší a vydají se na Sv. Hostýn 
stůj co stůj. Otázkou bylo pouze v jaké formě. Proto nás 
vládní koronavirové rozvolnění několik dnů před jejím 
termínem nezaskočilo. Stali jsme první poutí v české 
republice v letošním roce. Právě tato skutečnost přilá-
kala Českou televizi, která nás provázela po celou dobu  
a v hlavní zpravodajské relaci o ní přinesla krásnou a op-
timistickou reportáž. 

 Zahájili jsme mší svatou ve farním kostele v Hole-
šově a po požehnání na cestu, nás až na Svatý Hostýn 
vedl chropyňský farář P. Stanislav Trčka, nesouc ostatky  
Sv. Jana Sarkandra, tentokrát bez baldachýnu, který 
nám pan děkan v minulých letech půjčoval. Cílem poutě 
při jejím vzniku bylo nalézt smíření mezi lidmi, církvemi 
i politiky, pouť je otevřená všem a postupně se rozrůstá 
o účastníky z celého regionu. Vedle hlavní pořadatelské 
organizace, kterou byl letos Orel-jednota Holešov se 

na ní podílel Vlastivědný kroužek Holešov, kdy nás při 
jednotlivých zastaveních provázel jeho místopředseda 
Mgr. Ondřej Machálek odborným výkladem. Dalšími 
spolky byly Orel- jednota Bystřice p. Hostýnem, a spolek 
Všetuláci sobě. Ve svém kalendáři si našli čas  i takoví 
poutníci, jakými jsou senátorka Mgr. Šárka Jelínková, 
starosta města Mgr. Rudolf Seifert, nebo na konicelou 
cestu jedoucí krojovaný předseda matice svatohostýn-
ské MVDr. Mořic Jurečka.  Velké poděkování patří Karlu 
Loučkovi a jeho koním, kteří nás tradičně doprovázeli až 
na Sv. Hostýn. O kulturní zpestření se postaral folklorní 
soubor Vonica Zlín a překvapením pro nás bylo na závěr 
vystoupení malých krojovaných všetulských hanáků 
přímo před kaplí Sv. Jana Sarkandra, kam je vyvezl au-
tobus, který jsme vypravili pro méně mobilní poutníky. 
Cestou jsme byli srdečně vítáni obyvateli obcí nečekaně 
i s občerstvením, které jsme s vděkem přijali. A zvláště 
v Chomýži bylo tak vydatné, že mnozí se domů vrátili  
s nerozbalenou svačinou.

Nádherný duchovní zážitek a atmosféru dotvořil 
zázrak v podobě počasí, kdy v letos nekonečných chlad-
ných a deštivých dnech se na nás v sobotu ráno začalo 
usmívat sluníčko. Vydrželo až do výstupu ze Slavkova 
na Hostýn, kde dokonce padaly kroupy, ale my na naší 
cestě po Slavkovské stráni Hostýna jsme byli největších 
hrůz uchráněni a vystačili si pláštěnkami. A na Hostýně 
už bylo opět krásně, vynikly tak naše kroje, letos hned 
z několika oblastí, hanácké, valašské i horňácké, kde  
v nádherné hostýnské krajině dotvářely dokonalou sce-
nérii naší poutě.

Již dnes se těšíme na další ročník, bude v sobotu  
14. května 2022 - rádi bychom vyšli v 8 hodin  
a na Sv. Hostýně zakončili mší Svatou.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispě-
li ke zdaru poutě a těšíme se za rok.

Lenka Karhanová
Starostka jednoty Orel
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INZERCE 

Hledám k dlouhodobé spolupráci ASISTENTKU/
ASISTENTA se SŠ vzděláním pro administrativní práci 
v kanceláři ve Fryštáku. 

Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání 
údajů do databáze, posílání e-mailů atd. Jedná se do-
hodu o provedení práce. Stručné životopisy zasílejte na: 
pavel.jurica@das.cz 

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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MuzeumGalerieHolesov
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Knihovna-Holešov-114478071956117

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

 

 
 
 

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 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám rodinný 
dům, může být  
i k rekonstrukci.  Za-
hrada pokud bude 
je výhodou. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 
737 436 102.

Prosím nabídněte ke 
koupit byt. Hledám 
nejlépe 2+1 nebo 
3+1. Děkuji. Tel.: 
737 671 881.
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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

Vážení odběratelé, 
oznamujeme Vám, že od června 2021 je možné provádět hotovostní úhrady za služby 
poskytované naší společností na všech terminálech společnosti SAZKA, a.s.

Věříme, že tuto novou službu uvítáte.

VODOVODY A KANALIZACE 
KROMĚŘÍŽ, a.s.
Upozornění pro zákazníky společnosti

Poděkování
Děkujeme dětem a všem 
z týmu TyMy centra Ho-
lešov za milé dárky, které 
pro nás vyrobili. Je milé, 
že si na nás u příležitosti 
květnového Mezinárod-
ního dne sester vzpo-
mněli.
Poděkování za kreativitu 
touto cestou rádi posí-
láme také paní Zdeně 
Machalové  z Holešova, 
která se na ocenění práce 
sester podílela.

Palliare-Carpe Diem
Paliativní a hospicová 

péče v rodinách

Prosba o vyplnění dotazníku pro PLÁN PREVENCE 
KRIMINALITY MĚSTA HOLEŠOVA
Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o účast na dotaz-
níkovém šetření. Jeho cílem je zjistit názory občanů na současný 
stav bezpečnosti ve městě a také jejich potřeby v této oblasti do 
budoucna. Děkujeme. Odkaz dotazníku na webu www.holesov.cz
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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!

Holešov OC Irisovka (u Penny)

úterý 9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
středa  9.00 - 11.30 13.00 - 16.30
čtvrtek    9.00 - 11.30

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

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

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

NACKVAKNĚTE SI 
LÉTO

U nás můžete uplatnit výhody na brýle z fondu FKSP
Přijímáme benefitní karty a poukázky
Nově máme v nabídce dětské okluzory ORTOPAD
Brýlová skla s filtrem proti modrému světlu z digitálních zařízení

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

Objednávky přijímáme 
PO-PA 6:30-17:00 na tel.: 573 396 092 
nebo e-mailu:  zurek@palivaholesov.cz  
 sevcik@palivaholesov.cz 

Paliva Holešov, spol. s r. o.
Palackého 1398
769 01, Holešov
www.palivaholesov.cz
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