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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Probíhají oslavy Městské knihovny
Ukončení prázdnin - veteráni a dožínky
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našich tradičních dožínkových protagonistů, ten se mohl
již dopředu těšit na humornou scénku, která bývá pravidelnou součástí programu na kovárně. Letos jsme se
podívali na to, jak to chodilo ve škole v dobách první re-
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...sedlák nám dá korbel piva, abysme se napili.”
Navzdory meteorologickým příslibům propršené neděle
se v Holešově konaly 29. srpna téměř prosluněné Dožínky Mikroregionu Holešovsko. Poklonit se a poděkovat
za úrodu vyrazil do kostela Nanabevzetí Panny Marie
dlouhý průvod, ve kterém nechyběli krojovaní starostové
a starostky, sbory dobrovolných hasičů z Holešova a obcí
Mikroregionu Holešovsko, Spolek pro zachování tradic,
mušketýři Green regimentu a další domácí i přespolní
hosté, kteří neváhali a stali se na jeden den krásnými
Hanačkami a statnými Hanáky.
Po mši svaté probíhal v zámecké zahradě tradiční
hudební program, při kterém se představily folklórní
soubory nejen z Holešova, ale také z blízkého i dalekého okolí. Celý společenský program zpříjemnil svým
vlídným slovem herec zlínského divadla Zdeněk Julina. K úvodnímu slovu starosty města Rudolfa Seiferta
a předsedy Mikroregionu Holešovsko Martina Bartíka se
připojil s krátkou zdravicí také hejtman Zlínského kraje
Radim Holiš a místní farář Jerzy Walczak.
S originálním programem se letos představilo také
Malé muzeum kovářství. Kdo zná ochotu a odhodlání
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Už jsme všechno posekali, už jsme všechno požali...
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publiky. V rámci hodiny krasopisu dostali návštěvníci do
rukou buďto brka nebo křídy a tabulky, v rámci hudební
výchovy se pak pěla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach
synku, synku. Nechyběla výstava historických fotografií,
cimbálová muzika a neopomenutelně také ukázky kovářské práce v podání kováře Jakuba Ryšky.
Dožínky Mikroregionu Holešovsko se tedy i letos vydařily a splnily také svůj účel. Ačkoliv by se mohlo zdát,
že dožínky již postrádají v dnešní době svůj význam,
není tomu tak. Myšlenka pokory člověka před přírodou
a poděkování za to, že máme co jíst a pít, je totiž aktuální
a příhodná v každé době našeho bytí.
Dožínky Mikroregionu Holešovsko byly spolufinancovány Zlínským krajem.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Loučíme se s létem a vstupujeme do dalšího
„nejistého“ podzimu?
Vážení Holešováci, milí čtenáři,
vstoupili jsme do nového školního roku a doufejme,
že nás ještě pokračování babího léta do dalších dnů a týdnů doprovodí a užijeme si ještě sluníčka a krásného okolí,
zahrádek a přírody.
Podle kalendáře vcházíme do astronomického podzimu i s rovnodenností (středa 22. 9.), a opět jsme médii
upozorňováni a masírováni, že možná do nejisté a u nás
typicky chaotické doby spojené s covidovou nákazou.
A právě nepřehlednost opatření a protichůdná vyjádření
odpovědných osob se snahou o další rozdělení společnosti skrze očkování a neočkování patří k hlavním znakům
dnešní pokřivené doby. Rozdělená společnost a její lidé se
totiž snadněji ovládají a manipulují. Proto asi i vytváření
nepřátel některými významnými představiteli země již
patří řadu let k našemu politickému folkloru.
Doufejme tedy, že podzim nebude nejistý - protože „tak jako tak“ - přijde i s mlhami a dešti a snad nám
nejasná opatření nebudou komplikovat život a především
školní docházku, pracovní povinnosti, volnočasové aktivity
a společenské vyžití.
A tři moudra - „Pravým znakem inteligence nejsou
vědomosti, ale představivost.” - A. Einstein, „Sen, nad
kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.” - C. G. Jung a „Když procházíš peklem, nezastavuj
se.” - W. Churchill.
PARLAMENTNÍ VOLBY
Asi nejdůležitější událostí letošního podzimu pro
naši zemi jsou bezesporu volby do Poslanecké sněmovny. Již probíhají různé předvolební besedy, ve městech
a obcích se objevují nejen samotní kandidáti, ale také
billboardy a plakáty s hesly a sliby, nad kterými někdy
zůstává rozum stát. Mnohdy i s podbízením, urážkami či
strašením.
Město a obce musí zajistit volební komise a místnosti a v Holešově, místních částech i v obcích budou
komise opět ve stabilizovaných objektech - kromě obce
Tučapy, kde bude volební místnost z technických důvodů staronově umístěna do budovy Osadního výboru
(v horní části obce u autobusové zastávky).
V pátek a v sobotu 8. a 9. října budeme tedy moci
vybrat na čtyři roky své zástupce do Poslanecké sněmovny a tím i toho, kdo bude v příštím období nejen vést
zemi, ale také v ní hospodařit a dotvářet podnikatelské
prostředí a společenské klima. Na kandidátkách (17) nalezneme i několik holešovských občanů (4).
Důležité je si i uvědomit, že volič má právo volit
jen jeden subjekt (stranu, koalici) a na volebním lístku má možnost preferenčně upřednostnit maximálně
čtyři kandidáty a pokud nebudete moci volit ve svém
bydlišti, je možné si vyřídit voličské průkazy, a to na
úřadech v místě svého bydliště. Tak hodně štěstí naší
zemi…

BOHATÝ HOLEŠOVSKÝ PODZIM
Společenské dění ovlivnila pandemie covidu nejen svými zákazy, ale také touhou setkávat se a dohánět zanedbané akce, ale naopak i tím, že lidé si za rok
a půl částečně odvykli být aktivní a uzavírají se ve svých
domovech nebo omezených společenstvích. Tak se nedivme, že se stává, když se některé společenské, kulturní
nebo sportovní události termínově překrývají, anebo
jsou naopak málo navštívené.
Přesto je třeba konstatovat, že město i další organizace zatím nepředvídají žádné omezování aktivit
a můžeme se těšit a navštívit velmi hodnotné a významné výstavy, uvědomit si a také oslavit sto let holešovské
knihovny, zamyslet se nad podnětnými fotografiemi Jindřicha Štreita a užít si koncerty klasické hudby podzimní
části festivalu Musica Holešova i koncert Holešovského
komorního orchestru k svátku sv. Václava a následně
o měsíc později tradiční koncert Zlínské filharmonie
k vzniku Československa. Proběhne také několik kvalitních jazzových nebo bluesových koncertů. V polovině je
pro SFK Elko a Holešov významná fotbalová podzimní
část sezony, rozjíždí se házenkářský druholigový podzim
(hala 1. ZŠ) a také florbalisté, futsalisté i další sporty
zahajují své soutěže. Proto - budete-li mít chvilku - podpořte holešovské zástupce. Ale nemusíme se zaměřovat
jen na soutěže, stačí sportovat a aktivně se zapojovat do
různého dění a tím podpořit společenský život (turisté,
cyklisté, atletika, zájmové kroužky apod.).
PROBÍHAJÍCÍ INVESTICE
Nejvíce viditelnou investicí v současnosti je celková
rekonstrukce ulice Grohova, která směřuje k postupnému ukončení první etapy, tedy dokončení opravy lokality u hřbitova. Zatím město nedokáže říci, že tato část
ulice bude celkově opravena do svátku Všech svatých,
ale přístup na hřbitov bude pro návštěvníky v tyto dny
(i imobilní) zajištěn. Samozřejmě se dá ulicí projít i nyní.
Druhou a náročnější investicí je oprava Sport centra
a především plaveckého bazénu se všemi sítěmi, technologiemi a úpravou prostor. Město ve spolupráci
se společností se snaží stavbu řídit tak, aby se co nejvíce
šetřilo a realizovalo se v souladu s výběrovým řízením
a projektem co nejvíce práce. Přesto bude muset město
dofinancovat v příštím roce asi 22 mil. korun. Probíhá
také oprava mlýnského náhonu, kterým jsou napájeny
zámecké rybníky. Smyslem je zajistit jeho odbahnění,
neprosakování a rekultivovat zeleň. Nyní je důležité sledovat hladinu vody v zámeckých rybnících.
Další investice, která bude zahájena, je oprava
komunikace v ulici Plačkov. Jedná se ale jen o opravu
samotné „cesty“ a pokud se podaří, tak i chodníku. Podobně bude v příštích týdnech zahájena oprava Centra
pro seniory. Tato náročná etapa rekonstrukce objektu
(po nedávné tzv. humanizaci) je připravena po technické

stránce a je vybrán dodavatel stavby. Jde o opravu střechy, odstranění balkonů, zateplení, rekonstrukci kotelny
a následně také kuchyně. Důležité je stavbu ještě letos
zahájit. Menšími investicemi je obnova veřejného osvětlení v několika ulicích s výměnou osvětlovacích těles,
probíhá obnova zeleně a její doplňování apod.
Je také vhodné ocenit investice ve školách, které
zkvalitňují své prostory, a to nejen díky získaným dotacím a tím i ze svých zdrojů, ale i za pomoci zřizovatele
- města. V holešovských školách se tak neustále kultivuje
zázemí a snad bude vyučování probíhat bez zbytečného
omezování.
V souvislosti s nedávnou tragédií v Koryčanech je
třeba připomenout, že město zakoupilo pro jednotku
hasičů novou výškovou plošinu, a to proto, abychom byli
schopni pomoci v případě potřeby i ve výškových budovách (CpS, sídliště, internát). Ale o tom příště.
DOPRAVNÍ SITUACE
Město má zpracovaný generel dopravy a snaží
se alespoň některé dílčí části již nyní realizovat. Proto
se přikročilo k zavedení jednosměrky v ulici Družby,
předpokládá se vytvoření jednosměrky v ul. Pivovarská
a také výstavba dalších parkovišť (ul. Grohova, ul. Tovární (naproti Sport centra aj.). Jsou to ale první kroky, které by měly vést alespoň k částečnému zklidnění situace
kolem škol nebo důležitých objektů. Přetížení dopravou
v centru ale není město schopno samo ovlivnit a jedinými možnostmi je stále slibovaná výstavba D49 nebo alespoň částečné zprůjezdnění zóny (vlastní Zlínský kraj).
A NEJEN ZÁVĚREM…
Současná doba je skutečně složitá a její důstojné
překonání bude závislé jednak na opatřeních, ale také
na zdravém rozumu, vlastní odpovědnosti a ohleduplnosti. Je nutné dbát na své zdraví a být opatrnými.
Avšak nejen covid – hlavní zdravotní téma vlády a médií
– vytváří řadu problémů. V Holešově se musí město, sociální organizace i hygienici nejednoduchým způsobem
vyrovnat s výskytem svrabu, některými typy žloutenky
a je dobré nezakrývat, že se vyskytují další nebezpečná
onemocnění (i na Holešovsku), např. černý kašel. Navíc
se zahájením školní docházky a po dlouhé době nepřítomnosti dětí ve školách dochází k přenosu řady respiračních chorob. I v našem městě.
Užívejme si krásné barevné podzimní dny i řadu
kulturních a společenských pořadů a nepropadejme beznaději či „blbým náladám“. „Třebaže je člověk největším
predátorem, jakého kdy svět poznal, a také největším
šiřitelem epidemií v přírodě, odsuzuje všechny ostatní
predátory…“- E. Odum.
Moc pěkné a pozitivní podzimní dny, milí spoluobčané.
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Holešova
Rada města Holešova schválila:
• na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele
na veřejnou zakázku "Revitalizace zeleně v Holešově"
jako nejvýhodnější společnost Zahradnické úpravy,
s. r. o., Studenec 181, Koněšín, IČO 27707113, za nabídkovou cenu 9.900.241 Kč bez DPH
• rozpočtové opatření rady č. 11/2021 dle předloženého návrhu
• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 164/2017
o pronájmu budovy bazénu č. p. 1081 v předloženém
znění
• účast v projektu MŠMT - Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 Šablony III
pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Sluníčko
Holešov, Havlíčkova 1409, bez finanční spoluúčasti
zřizovatele

• uzavření dodatku č. 3 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících
kanalizací se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž,
IČO 49451871, v předloženém znění
• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Rymice, Rymice 4, Holešov,
IČO 00544558, v předloženém znění
• poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání
a sociálních věcí města Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací 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
• zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č.
3624, k. ú Dobrotice, o výměře 55 m2 a 15 m2 za úče-

lem zřízení vyhrazených parkovacích míst dle předloženého návrhu. Podmínkou je schválení technického
řešení Odborem ISÚ
• vydání stanovisek města Holešova v souvislosti s realizací staveb ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa a ZTV
Dobrotice U Trati dle předložených návrhů
• uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
Kojetínská 3666/64, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém znění
• vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Revitalizace místních komunikací,
3. etapa - Ul. Plačkov (SO 101)" dle předložených zadávacích podmínek, přímé oslovení společností se žádostí
o účast ve výběrovém řízení dle předloženého návrhu
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Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady
ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí
a hospodaření s vodou v krajině. Mezi nejvýznamnější
ocenění patří „Vizionář 2019“ a „Inovace roku 2019“
za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“.
Nadace Fundación Imagen Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN HOLEŠOV jako českého vítěze prestižní soutěže „Cena Magalhãesova průlivu“. Tato
cena má připomínat ducha 500letého Magalhãeského
průzkumu oceňováním současných inovátorů z celého
světa. Pořadatelé vyzdvihli inovativní práci na systému

w

Holešovský zámek hostil významnou návštěvu, kdy
do našeho města dorazil chilský velvyslanec J. E. Patricio
Utreras, aby osobně předal ocenění společnosti Satturn
za projekt Enceladus. Projekt a jeho světový význam je
vynikající ukázkou toho, jak kvalitní pracovníky máme,
a jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním
ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala
v myšlence na to, že není nic cennějšího než voda, a tu
že si musíme chránit a takové projekty že je třeba podporovat.
Shodli se na tom všichni řečníci od moderátora Iva
Mitáčka, přes starostu města Holešova Rudolfa Seiferta,
jednatele společnosti Satturn Jaromíra Tomšů, chilského velvyslance J. E. Patricia Utrerase, předsedy senátu
Miloše Vystrčila, předsedy poslanecké sněmovny Radka
Vondráčka, zástupkyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové, velvyslance ČR v Chile a Bolívii J. E. Josefa
Hlobila až po náměstka Petra Očka z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových
odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření
vlastností vody a řízení její úpravy a další související
procesy. Produkované odpadní vody jsou čištěny přímo
v místě vzniku, kde jsou po jejich vyčištění dále využívány nebo vraceny zpět do přírody. Soustavy čistíren
odpadních vod jsou monitorovány a řízeny vzdáleně
z centrálního servisního pracoviště.
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Ocenění holešovské firmě přijel předat chilský velvyslanec
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Enceladus a jeho potenciální pozitivní globální dopad
označili jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly,
která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.
Bylo nám velkou ctí přivítat v Holešově významné
hosty a společnosti Satturn blahopřejeme k nebývalému
úspěchu.
Hana Helsnerová

Poděkování
Rád bych touto cestou veřejně poděkoval vedení města Holešova, společnosti Technické služby Holešov a MKS Holešov za aktivní spolupráci na přípravě a realizaci historicky
první oficiální návštěvy chilské ambasády ve Zlínském kraji vedené velvyslancem, J.E. Patriciem Utrerasem. Její program započal v pondělí dopoledne 6. září u nás ve firmě.
Po návštěvě významných míst ve Zlínském kraji se delegace vrátila v úterý 7. září zpět do Holešova, kde se na zámku uskutečnil slavnostní ceremoniál u příležitosti předání Ceny
Magalhãesova průlivu za inovace a objevy s globálním dopadem. Vše dopadlo na výbornou a pan velvyslanec vyjádřil svůj obdiv nejen nad dokonalou organizací celé akce,
ale i krásou a čistotou města Holešova. Tím tlumočím i jeho osobní poděkování.
Jaromír Tomšů, SATTURN HOLEŠOV
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Zámecká výstava shrnuje 100 let holešovské
knihovny, připravují se také workshopy
knihtisku a písmomalířství

V doplňkové linii bude celé výstavě nicméně dominovat především sedmdesát metrů dlouhé leporelo
Dějiny udatného českého národa Lucie Seifertové, mimořádně zápůjčeného do Holešova u příležitosti letošních oslav.

Výstava 100 let knihovny navazuje na výstavu pod
širým nebem Po stopách knihovnictví v Holešově. Ta byla
slavnostně otevřena již koncem srpna.
Městské kulturní středisko Holešov a Městská
knihovna Holešov děkují pedagogům výtvarného oboru
ZUŠ Holešov za významnou pomoc při realizaci výstavy
100 let knihovny.
Dana Podhajská

Doprovodný program k výstavě 100 let knihovny
2. října 2021
• 8 – 12 h workshop knihtisku a Den otevřených dveří v Městské knihovně v Holešově
• 9 – 17 h workshop knihtisku a písmomalířství na zámku
• 15 h Odpoledne s Andersenem
• 17 h představení nové publikace Po stopách knihovnictví v Holešově, před knihovnou, popř, v knihovně
• následuje koncert V. Dvořákové Milým Jiřím, před knihovnou, popř. v knihovně
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Čtenáři, kteří si v Holešově chodili půjčovat knihy ještě na zámek v letech 1957 až 1995, jistě ocení také výstavu
půdovního nábytku zapůjčeného ze zámeckého depozitu.
Mnozí si jistě rádi osahají takzvanou lístkovnici, jmenný
rejstřík čtenářů, který dnes nahradily počítače.

Speciálním doprovodným programem výstavy
budou 2. října zmíněné workshopy středověkého tisku
a písmomalířství, dále Odpoledne s Andersenem pojaté jako putování po místech spojených s holešovskými
pověstmi. „Letos čeká přihlášené zajímavá procházka
po místech, kde se odehrávaly holešovské pověsti.
Vydáme se po stopách rabína Šacha, kováře, co hrál
karty s hrabětem a k vidění bude i zlý jelen,“ popisuje
lákavý program Hana Zaoralová. V podvečer pak bude
představena nová publikace Po stopách knihovnictví
v Holešově. Po křtu následuje koncert Vladimíry Dvořákové věnovaný 80. narozeninám Jiřího Suchého
s názvem Milým Jiřím.

Na fotografii vedoucí holešovské knihovny Irena Železná prezentuje jednu z nejstarších publikací z archivu
knihovny. Svazek je k vidění na zámecké výstavě. Foto
Dana Podhajská
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„Je to průřez historií postavený především na obrazových materiálech, ne na textech,“ přiblížila koncepci
vedoucí knihovny Irena Železná a dodává, že stejný
důraz kladou knihovnice na doplňující materiál jako
jsou staré tisky ze 17. století, dokumenty nebo kolekce
razítek za sto let činnosti.

Začala oprava
Sport centra
Prvního září byla předána stavba a zahájena
dlouho očekávaná a diskutovaná rekonstrukce
sportovního centra. Ptali jsme se, jak bude vypadat
bazén, co znamená pojem "havarijní stav" nebo jaké
se připravují novinky. Dozvíte se v reportáži.

Městská knihovna v Holešově si letos připomíná
100. výročí založení a 160. výročí založení prvního českého čtenářského spolku na Moravě. Při té příležitosti se
na zámku až do 7. listopadu koná rozsáhlá výstava 100
let knihovny. Na 2. října se plánují také workshopy.
Výstava shrnuje čtenářskou historii a to prostřednictvím dvanácti základních témat. Přiblíží například
dějiny čtenářského spolku, knihovny v letech 1929 –
1989 a po roce 1989, vývoj poboček, speciální muzejní
knihovny, knihovny Mirko Očadlíka a pátera Františka
Alexe, dále regionální autory a publikace. Návštěvnici si
prohlédnou také fotografie z činnosti knihovny pro děti
i dospělé, výběr článků, které kdy o holešovské knihovně
vyšly, a na závěr také studii nového komunitního centra.

Krátce z našeho města

olesovt

v.

Uzavírání zámecké
zahrady
Vážení občané a návštěvníci města Holešova,
upozorňujeme, že v době od 22:00 hod.
do 5:00 hod. jsou uzavřeny všechny vstupní brány do
zámecké zahrady zámku Holešov. Brány jsou uzavírány v souladu s provozním řádem zahrady. Žádáme
o respektování provozního řádu. Děkujeme.

Odměna pro město
Holešov
Město Holešov patří mezi obce, které jsou
zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
V praxi to znamená, že občané mohou odevzdávat
elektrozařízení ve sběrném dvoře v areálu společnosti Technické služby Holešov, s.r.o. V souvislosti
s dosaženou výtěžností 0,264 kg/obyv. za
1. čtvrtletí a 0,723 kg/obyv. za 2. čtvrtletí roku
2021 obdrželo město Holešov odměnu z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s.
ve výši 35 000 Kč, která byla použita na instalaci
kamerového systému ve sběrném dvoře.
Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí

Koupaliště přivítalo
méně návštěvníků
Letošní rok byl v mnoha ohledech nejistý, panovala mnohdy nejasná pravidla a situace nepřála
obchodníkům ani provozovatelům služeb. Promítlo
se to také na návštěvnosti zámeckého koupaliště.
„Přesto, že koupaliště bylo otevřeno o týden dříve,
než v loňském roce, počty návštěvníků se snížily
z 13149 na 10 689, což je o 23% nižší návštěvnost
oproti roku předešlému. Příčiny snížení návštěvnosti
vidíme převážně v chladném srpnovém počasí a COVID opatřeních,“ objasňuje jednatel TS Libor Liška.
Podrobněji sezonu shrnuli pracovníci TS na straně 9.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
konají ve dvou dnech, v pátek 09. října 2021 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 09. října 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá na území ČR, a to ve 14 volebních
krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských úřadech a konzulárních úřadech ČR. Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u kterého obecního
úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde má
trvalý pobyt. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici,
ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském
úřadu ČR, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů.
Podrobnější informace k hlasování ze zahraničí lze nalézt na
stánkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz v záložce Pro voliče / Forvoters v informaci Jak hlasovat v zahraničí.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději
9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
- platným občanským průkazem,
- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku,
může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle
svého místa trvalého pobytu anebo zastupitelský úřad
ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním
seznamu voličů.
S voličským průkazem může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen
ho odevzdat okrskové volební komisi (hlasuje-li volič
v zahraničí, pak voličský průkaz odevzdá zvláštní okrskové volební komisi). Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný
způsob doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Na webu www.holesov.cz v sekci volby naleznete
formulář pro občany Holešova.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo

- v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky voliče.
Osobně lze žádost podat do 6. října 2021 do 16.00
hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost
a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy voličský průkaz dostane
Voličské průkazy lze začít předávat 23. 9. Obecní
úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo
má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle (nelze zaslat do datové schránky).
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. O možnost hlasovat do přenosné volební schránky může občan
Holešova a jeho místních částí požádat již teď, a to na tel.
čísle 573 521 359 nebo 734 422 062.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
Další informace týkající se voleb můžete najít na
stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci volby.
Občané Holešova na webu města www.holesov.cz nebo
je zodpoví Odbor vnitřních věcí, Ing. Irena Minářová, tel.
573 521 359 nebo 734 422 062.
Ing. Irena Minářová, Odbor vnitřních věcí

Rodiče a senioři u přechodů
Pomozte zvýšit bezpečnost dětí na přechodech
u škol. S touto výzvou se obrací vedení města Holešova
společně s Městkou policií na rodiče a seniory, kdy za
jejich pomoci a účasti chtějí zvýšit bezpečnost na přechodech v blízkosti škol. Na ranní hodiny, kdy je provoz
u škol nejintenzivnější a v těchto místech se současně
pohybuje nejvíce dětí, chce Městská policie Holešov
"najmout" na výpomoc rodiče dětí zejména z prvního
stupně a seniory.
S projektem zapojení rodičů a seniorů na dohlížení
na přechodech jsme se inspirovali u měst jako je Liberec,
Most, Mladá Boleslav a mnoho dalších, kde obdobný
projekt funguje a je úspěšný. V poslední době od rodičů

slýcháváme, že jsou místa, kde je obtížné komunikaci
přecházet, nebo je zde velký provoz. Provoz se ještě zvýší v době, kdy děti rodiče a prarodiče dopravují do škol.
Protože nám jde především o bezpečnost dětí, ale z kapacitních důvodů není Městská policie ani v součinnosti
s Obvodním oddělením policie Holešov schopna zajistit
dohled u všech nejrizikovějších míst, oslovíme v co nejkratší době rodiče a seniory o pomoc při zabezpečení
dohledu v těchto místech. Zájemci se mohou hlásit už
nyní. Více informací - objednání k osobnímu pohovoru na tel. 573 521 116, 111, nebo e-mail: mp@holesov.cz.
Předpokládáme, že ze zájemců vybereme 3-4 nejvhodnější kandidáty.

Z důvodu co nejmenší časové náročnosti, budeme
upřednostňovat zájemce, kteří mají vazbu k lokalitě,
ve které bude zmíněná činnost prováděna. Výhodou bude
i zkušenost s řízením vozidel z důvodu orientace zájemce
v dopravě, kdy se předpokládá i určitá schopnost předvídání. Vybraní rodiče a senioři projdou i nezbytným školením.
Tato činnost bude u vybraných kandidátů určitou
formou ohodnocena. Forma ohodnocení se projednává.
Pokud rodiče a senioři budou na výzvu reagovat
a podaří se vybrat potřebný počet kandidátů, uvolní se
strážníkům ruce, aby se mohli věnovat i jiným rizikovým
místům. Kontaktními osobami budou vedoucí strážníci
Městské policie Holešov.

Bylo to krásné, poetické odpoledne...
...a patrně jeden z posledních prosluněných letních
dnů, kdy se na holešovském náměstí před knihovnou sešla velice milá společnost lidí, aby si vychutnala tóny hudebních pohlazení v podání Vladimíry Dvořákové a jejich
přátel, a aby ve společenském dění „přivítala“ novinky
v podobě knižně vydaných holešovských pověstí , kterým
požehnal děkan Jerzy Walczak, a nové výstavy pod širým
nebem. „Na deseti panelech, rozmístěných po městě,
se můžete seznámit s historií i současností knihovnictví
v Holešově. První panel najdete u kina Svět, další na náměstí, u zámku, ve Smetanových sadech, u „sokoláku“,
u gymnázia, na nám. sv. Anny či na nám. Svobody. Výsta-
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vu uvedla krátkým proslovem vedoucí Městské knihovny
Holešov Irena Železná,“ doplňuje Hana Zaoralová.
Toto spojení tří krásných záležitostí se ukázalo jako
šťastné, což se potvrdilo spokojenými úsměvy i slovy
zúčastněných diváků a posluchačů. Nebyla nouze o vtipné momenty, chvilky dojetí i čas rozjímání. Užili jsme si
opravdu výjimečnou atmosféru. Poděkování patří všem,
kteří se na ní podíleli.
Hana Helsnerová
Knihu Holešovské pověsti mohou zájemci zakoupit na
Městském úřadě, v Městském informačním centru a v Městské knihovně za 120 Kč.

www.holesov.cz
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Kniha Z. Zapletala Půlnoční běžci jako téma Českého rozhlasu
Reportáž Českého rozhlasu byla vypuštěna do světa
právě 3. září, tedy v den, kdy se významného životního
jubilea dožil regionální autor, který v Holešově žil, působil a zanechal zde hlubokou stopu, pan Zdeněk Zapletal.
O něm samotném a hlavně pak o jeho díle Půlnoční běžci
jsme si povídali s redaktorkou Českého rozhlasu Zlín Veronikou Žeravovou. S velkou radostí a hlavně pak blahopřáním, které autorovi posíláme alespoň na dálku, jsme
sdíleli odkaz na reportáž, najdete jej na www.holesov.cz

Dílo, které ve své době způsobilo velký poprask, je
nadčasové a je jakousi sondou do společenského života
a mezilidských vztahů nejen osmdesátých let minulého
století, ale klidně i současnosti. Věci se změnily, například už není boj o nedostatkové zboží, ovšem lidské
povahy jsou neměnné. Mluvili jsme také o tom, jak se
změnilo samotné město Holešov (v knize pojmenováno
jako Městec), vzpomínali jsme na jednotlivé prodejny, továrny, restaurace, z nichž sice již většina zanikla,

ale mnozí je mají stále v živé paměti. Povídali jsme dlouho, reportáž by mohla být hodinová, ovšem přidělený
čas je neúprosný. Kdo tedy nestihl živě dnes ráno, může
si krátkou reportáž nejen o Holešově pustit v odkazu
níže. Děkujeme za příjemnou literární chvilku.
Pro knihu Zdeňka Zapletala Půlnoční běžci byl inspirací Holešov, v románu najdete reálná místa i lidi, Zlín
(rozhlas.cz)
Hana Helsnerová

Školní rok 2021 – 2022 začal
Po mimořádně„divném“ minulém školním roce, kdy děti skoro nechodily do školy, začal
ve středu 1. září v Holešově relativně „normálně“ nový školní rok 2021 – 2022. I když žáky
všech ročníků kromě prvňáků čekalo testování a nošení roušek, sešli se ve třídách a zahájili
výuku – jev v uplynulé době naprosto vzácný. Velký den to byl hlavně pro novopečené školáčky. Žáčci prvních tříd se poprvé v životě rozhlédli po svých školních třídách. Na 1. Základní
škole jich bylo 54 na 2. Základní škole 45 a na 3. Základní škole 46. Kromě opravdových prvňáčků přišlo na 3. ZŠ ještě patnáct dětí těsně předškolního věku, které zde budou navštěvovat
přípravnou třídu – s programem jako v mateřské škole, ale už v řádné školní třídě. Do Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami letos nastoupili rekordní tři prvňáčci.
Všechny zbrusu nové školáky přivítali kromě paní učitelek, vychovatelek družin a vedení
škol také starosta města Holešova a oba místostarostové, kteří jim předali drobné dárky od města. Školy obdržely rovněž pro potřeby výuky „Šachovy školní kalendáře“ a „Holešovské pověsti“.
Doufejme, že letošní školní rok bude podstatně normálnější než ten předchozí, protože
to, že děti nemohu chodit do školy jim nepředstavitelně ubližuje.
Karel Bartošek
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Dan Bárta
a Illustratosphere
„Kráska a zvířený prach „Daniel Bárta a Illustratosphere, středa 29. září, 19.00 kino SVĚT HOLEŠOV
Daniel Bárta - zpěv Mirek Chyška - kytary Robert
Balzar - kontrabas Martin Valihora - bicí Filip Jelínek aranžmá, klávesy, zpěv Dan Bárta & Illustratosphere je
uskupení výjimečných muzikantů, kteří okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již dvacet
let. Koncert s názvem „Kráska a zvířený prach“ je představením nového stejnojmenného CD, které vyšlo na jaře
tohoto roku po sedmi letech od posledního studiového
“Maratonika.“ Jejich nejnovější dílo dokládá vlastní jedinečnost na hudební scéně a odvahu plout v ryze nemainstreamových vodách. Vedle Bártova výjimečného hlasu
mu vládnou jazz a funk. „Kráska a zvířený prach“ není
prvoplánová hudba, potřebuje posluchačův čas. A za to se
mu odvděčí skvělým hudebním zážitkem, který znásobí
akusticky příznivé prostředí holešovského kina.

Pocta Antonínu Dvořákovi

V hlavní roli baskytara

pátek 15. října, 19:00 hod.,velký sál zámku Holešov
Kvarteto Martinů, Karel Košárek – klavír
Před 180. lety, 8. září 1841 se v Nelahozevsi narodil Antonín Dvořák. Tímto programem bychom si toto výročí chtěli připomenout a to nejen proto, že Dvořák svým
uměním patří k největším tvůrcům světové hudby.
Napsal přes 400 skladeb, na našem koncertě uslyší posluchači pochopitelně jen několik z nich, budou to ale díla z nejslavnějších - jako například proslulý Klavírní kvintet A-dur

Steve Clarke Trio, neděle 17. října v 19.30 hod. Holešov DRIVE Club
Baskytarový virtuóz a bavič Steve CLARKE, spolu se dvěma spoluhráči Waltrem
Fischbacherem za klávesami a bubeníkem Richardem Muenchhoffem rozjedou jazzrockovou smršť, pulsující funky music a vynikajících sólových výkonů světové úrovně.
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Steve Clarke je vynikající jazzový baskytarista z Bridgeportu v Connecticutu USA.
Doposud vydal osm sólových alb a spolupodílel se na 58 albech dalších umělců.

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Lenka Kelnarová – Holešov
Tomáš Strolený – Plzeň

Kateřina Mátlová – Holešov
Martin Černý – Holešov

Milada Březinová – Holešov
Roman Šeděnka – Holešov

Nikol Pallová – Holešov
Jiří Tiefenbach – Holešov

Zuzana Šenkýřová- Holešov
Martin Malý – Kroměříž

Lucie Drcmánková – Loukov
Josef Martinák – Uherský Brod

Kateřina Mičáková – Otrokovice
Ondřej Bucňák – Roštění

Monika Críková – Jankovice
Radek Olšák – Holešov, č. Žopy

Denisa Mikšaníková – Oldřichovice
Michal Valenta – Chomýž

Radka Lasovská – Holešov, č. Tučapy
Adam Solař – Bílavsko

Inka Smělíková – Holešov
Petr Doležal – Kostelec u Holešova

Tereza Pafková – Kvasice
Mikuláš Jadrníček – Zlín

Kateřina Sedláčková – Zborovice
Miloš Hluchý – Prusinovice

Nikola Ševčíková – Holešov
Patrick Landa – Slaný

ÚMRTÍ
Lenka Dvořáková – Holešov
Oldřiška Borutová – Holešov
Zdeněk Šruc -Holešov
Roman Ondráček – Holešov
Zdeňka Pospíšilíková – Tučapy
Josefa Zehnalová – Holešov
Dagmar Schindlerová – Holešov
Jana Kadlčíková – Holešov
Stanislav Sadil – Holešov
Alena Chaloupková – Holešov
Jiří Kohoutek – Holešov
Zpracovala:
Jarmila Medková - matrikářka

VÝROČÍ - ŘÍJEN
2. 10. 1961
8. 10. 1971
17. 10. 1906
20. 10. 1921
20. 10. 1901
22. 10. 1821
28. 10. 1926

zemřel v Holešově PROCHÁZKA, Ferdinand, malíř. Maloval krajiny, portréty a zátiší. (* 10. 1. 1894) – 60. výročí úmrtí
narozen v Kroměříži PÁLKA, Petr, historik. Zabývá se židovskou problematikou, pracuje v Muzeu Kroměřížska. Působil jako editor sborníků z konferencí Židé a Morava, autor
studií a článků, věnuje se přednáškové činnosti. – 50. výročí narození
narozen KREJCÁREK, Miroslav, učitel, antifašista. Působil ve škole v Kostelci u Holešova, v letech 1938–1940 na české škole v Jugoslávii. Od roku 1940 byl příslušníkem československé vojenské jednotky na Středním východě. Po osvobození byl důstojníkem z povolání, později učitelem v Holešově, vedl divadelní a loutkářský odbor při osvětové
besedě. (†14. 3. 1962 Holešov)– 115. výročí narození
se narodil v Pardubicích SVÁTEK, Josef, historik, archivář. Byl archivářem státního archivu v Opavě, v letech 1960–1975 působil jako ředitel Městského muzea v Holešově,
historik Muzea Kroměřížska. Autor knih, studií, článků a zpráv. († 6. 1. 1997 Kroměříž)– 100. výročí narození
narozena v Holešově KVAPILOVÁ, Valérie, operní pěvkyně. V letech 1928–1931 byla sólistkou opery v Ostravě. Zpívala také s Českou filharmonií a pražským Hlaholem, v opeře
plzeňského divadla, poté působila jako učitelka zpěvu a hry na klavír. Vedla také pěvecké kurzy v Závodním klubu Škoda. († 2. 8. 1983)– 120. výročí narození
se narodil v Bludově KAŠPAR, Rudolf, muzejní kustod, geolog, etnograf a ornitolog. Působil jako učitel přírodních věd v kroměřížském arcibiskupském semináři. Spoluzakladatel Vlasteneckého muzea v Olomouci. V letech 1872–1887 byl farářem a děkanem v Holešově. Zbytek života pak strávil v Bludově.(†29. 7. 1896 Bludov) – 200. výročí narození
narozen CHVÁTAL, Stanislav, profesor holešovského gymnázia, spoluautor učebnice Čeština pro cizince: nástavbový kurs pro technické obory. (†28. 3. 1976 Kroměříž)
– 95. výročí narození

Hodnocení sezony 2021 na koupališti
Necelých 11.000 návštěvníků není
nijak propastný propad, ale samozřejmě
mohlo být lépe. Na propadu se promítl tragický srpen, kdy nás zachraňoval
v podstatě jeden prodloužený víkend,
zbytek bylo velké zklamání.
Staronové obsazení pokladny zvládalo nápor s neobyčejnou krásou a grácií.
Obsluha vypilovala hladinu do nádherné
nebeské modře připomínajíc charakteristickou modrou malířského génia Moneta. Rudé dresy plavčic zastínily nejednu
vykopávku z „Pobřežní hlídky“, mladí,
vypracovaní nováčci zvládli občasnou,
přílišnou bujarost mládí krotit s mazáckou rutinou.
Nejvíce vítanou a kvitovanou novinkou byly nové herní prvky pro naše
nejmladší. Velký dík patří radním města
a panu starostovi Seifertovi, díky jejich
štědrosti. Také cenu lístků a permanentek zachovali drahnou dobu na minimální částce, dostupnou pro všechny skupiny
obyvatel Holešova a okolí.

Díky Ing. Arch. Julíčkovi a panu Štachovi vznikla v malém bazénu příjemná
fontánka, u které bylo nejvíce rušno. Občas romantikou zastínila o něco známější
římskou fontánku „Fontána di Trevi“!
Díky zásahu zahradnictví Stella se
zvetil zelený podklad okolo bazénu, který
obepíná modř bazénu. Tady bychom chtěli
více zapracovat i do příštích let. Chceme
taky poděkovat našim seniorům, kteří

drželi návštěvnost již od ranních hodin a
udivovali neuvěřitelnými sportovními výkony. Jejich věrnost se odrazila na nádherných tělech bronzovou blyštivostí, která se
mohla bez uzardění měřit s nejznámějšími
exotickými přímořskými resorty.
Dík patří také Bufetu, který uspokojil
hladové návštěvníky a příznivce kultury.
Všem návštěvníkům strašně moc
děkujeme za přízeň, omlouváme se za

případné menší nedostatky, které mohly
nastat. Pevně věřím, že jich bude v příští
sezóně minimum a budeme se na Vás
velmi těšit. Snad již v normálnější době,
bez jakýchkoliv omezení! Snad Vás naše
voda, les osvěží jak na duchu tak na těle.
TS ještě jednou děkuje a příště
NA SHLEDANOU!
Pan jednatel Libor Liška a kol.
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Český fotodokumentarista Jindřich Štreit má nejraději
svou fotku kněze se stařenou
Od 17. září do 7. listopadu vystavuje na holešovském zámku snímky menšin
Český dokumentární fotograf Jindřich Štreit byl kdysi
jednoznačný zastánce černobílé fotografie. Bylo to něco,
co jej charakterizovalo, bylo to jako podpis.
Dnes je všechno jinak. Je to již několik let, co vzal barvu
na milost a začal fotit barevně. Barva je totiž podle něj současná a neevokuje šedesátá léta. Zvlášť v sociální fotografii, které se věnuje celý život, pro dnešní svět dosti důležitý
detail. Od 17. září vystavuje na holešovském zámku snímky
z cyklů menšiny...
„Chtěl jsem zde vystavit něco naprosto jiného než jinde,“ objasnil koncepci zámecké výstavy světově uznávaný
fotograf, který 5. září oslavil pětasedmdesátiny. Právě proto
má v Holešově výstavu, k životnímu jubileu největší v republice. Ve třech sálech vystavuje devadesát velkoformátových

fotografií z cyklů Vietnamci, Mongolové, Ukrajinci a Romové.
Některé z nich ještě ani vystaveny nebyly, o to významnější
kulturně-společenská událost to pro Holešov je. Jindřich
Štreit je totiž pojem, pro českou fotografii jistě fenomén.
Rodák ze Vsetína s dnes již bílými vlasy působí rozvážně.
Charisma člověka, který se umí dívat na svět tak nějak víc, než
je běžné, se mu však rozhodně odepřít nedá. Hovoří s klidem,
pokud se však zeptáte na nějaký detail z jeho práce, oči se mu
usmějí a reaguje se zájmem: „Kterou svou fotku mám nejraději?,“ zopakuje otázku a chvíli se zdá, že odpověď nezná.
Ale zná ji, je to snímek kněze, který vede stařenku, starý desítky let. Pro něj jako autora však maximálně příznačný.
Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života Jindřich Štreit se celý život věnuje dokumentární fotografii, zaznamenává život na venkově, život na okraji společnosti, lidské osudy na poli, v továrnách,
drogově závislé, handicapované, lidi bez domova nebo
třeba jen staré. To všechno jej zajímá a dokáže zachytit ve
své surové podstatě. Za čtyřicet let práce svou tvorbu představil na více než třinácti stech výstavách a jeho práce jsou
zastoupeny v mnoha významných světových institucích.
Před Holešovem zahájil výstavu v Zašové a po Holešově jej
například čeká Vídeň, Kolín nad Rýnem a Hamburk.
Průřez tvorbou a především jeho původní černobílou
tvorbu je možné si do 31. října prohlédnout na hradě Sovinci, v jehož blízkosti žije a pracuje. Jubilejní výběr z tvorby
během letošního léta nabídlo také Muzeum v Bruntále.
Dana Podhajská

Výstava o vězních z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství se v obřadní síni židovského hřbitova koná od 1. září do 31. října. Připravilo ji Městské kulturní středisko Holešov
ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu. Je volně přístupná, je
však nutné si návštěvu předem domluvit
s průvodcem Vratislavem Brázdilem (telefon 573 397 822 nebo 603 796 411).
Hrůznost druhé světové války
i holocaust jsou témata, na která lidstvo nesmí zapomenout. To je také
jeden z cílů panelové výstavy, která je
aktuálně v Holešově k vidění. Shrnuje
okolnosti vzniku nacistické represe vůči
jiným národům a etnikám, přibližuje
metody, které Hitlerovi muži používali,
předkládá svědectví těch, kteří přežili
i nepřežili včetně autentických zápisů,
fotografií a kreseb vězňů. Celé téma je
zasazeno do kontextu dějin a válečné
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situace ve střední Evropě. Výstava nabízí
také náhledy historických dokumentů
a záznamy SS aparátu vůči českému obyvatelstvu.
Městské kulturní středisko připravilo k výstavě speciální doprovodný program pro žáky druhých stupňů
základních škol a studenty středních
škol Holešova. Pedagogové si návštěvu
mohou zarezervovat a mohou také využít přednášek muzeologa a historika
Jana Machaly, které se budou konat
od 30. 9. do 2. 10. a od 5. do 7. 10. Jan
Machala bude hovořit o dopadu holocaustu na náš region a přiblíží tyto
události v kontextu holešovského židovského obyvatelstva. Tento program pro
školy je zdarma.
Školy se mohou informovat a objednávat na telefonních číslech 571 160 890
a 739 245 461.
Dana Podhajská

K této výstavě vznikl speciální doprovodný program pro holešovské školáky a studenty včetně pracovních listů. Školy mohou výstavu navštívit zdarma a mohou využít
také přednášek historika a muzeologa Jana Machaly, který bude hovořit o dopadu
holocaustu na místní židovské obyvatelstvo. Přednášky se konají 30. 9. a 1., 4., 5.
a 6. 10. dopoledne. Objednávky nutné předem IC Holešov, tel. 571 160 890 nebo na
emailu podhajska@mks-holesov.cz.

www.holesov.cz

DIVADLO

Pohnuté divadlo Loukov opět
v Holešově, 22. října přijede
s komedií S tvojí dcerou ne
MKS Holešov vás zve na další představení Pohnutého divadla Loukov S tvojí dcerou
ne, které připravujeme na 22. října 2021 v 19 hodin v Kině Svět Holešov.
Loukovští ochotníci na zámeckém nádvoří vystoupili již v červenci s komedií Paní
Plukovníková. Tentokrát přijedou s gejzírem krkolomných situací, trapasů a humorných
scén. Pod režijním vedením Miroslavy Koutné se představí Jakub Olivík, Pavlína Pořízková, Laďka Kaďůrková, Martin Koutný, Katka Vališ, Josef Koutný a Iva Rýparová.
Krize středního věku je dost ošemetná věc, kterou prošel jistě nejeden manželský
pár. A teď si představte, co asi tak může nastat, když se k takové midle lives crises připočte až příliš akční a sečtělá manželka, její pohledná dospívající dcera, zmatený lupič
a v neposlední řadě nic netušící přítel! Podpořte ochotnické divadlo a přijďte. Těšíme se
na vás s loukovskými herci. (dap)

Domácí štěstí – opět přivítáme
pražské divadlo

Městské kulturní středisko Holešov zve na další divadelní komedii v tomto roce.
12. listopadu zahraje v kině Svět Iva Hüttnerová, David Suchařípa a Michaela Dolinová
v komedii Domácí štěstí. Vstupné již v předprodeji na www.holesov.info nebo v MIC
Holešov, cena je 370,-.
Manželství Diany a Huga je v krizi. Ona je marketingová ředitelka, on umělec na volné
noze, který se stará o celou domácnost... A nefunguje to. Celá situace se vyhrotí ve chvíli, kdy
do domácnosti vtrhne hospodyně Vilemína Gruntorádová z agentury Domácí štěstí... (dap)

Bosé nohy v parku - ohlédnutí

V pátek 10. září si diváci v Holešově užili krásné představení romantické komedie
s pořádnou dávkou humoru. Svým šarmem je okouzlil Rudolf Hrušínský ml. nebo Veronika
Freimanová.
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Skončily velké zámecké výstavy v Holešově, přišlo na ně osm tisíc
návštěvníků
Přes osm tisíc návštěvníků si prohlédlo největší
výstavy letošní sezony na holešovském zámku. Projekty
Leonardo Cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci a Největší záhady a tajemství světa
začaly současně 4. června a byly otevřené celé léto sedm
dní v týdnu. Návštěvnost velkých letních výstav je o dva
tisíce dvě stě lidí vyšší než v roce 2020.
První zmíněná výstava nabídla program pro rodiny
s dětmi. Maximálně interaktivní a doteková expozice
stavěla na prezentaci vynálezů známého italského renesančního inženýra a malíře, který ve své době předběhl
čas, zkonstruoval první předchůdce létajících a pohyblivých strojů, zkoumal lidské tělo a pracoval s optikou
a principem anaformní kresby. To všechno a daleko více
si návštěvníci mohli vyzkoušet. Pokud měli zájem, mohli

využít i pracovních listů, které především v případě školních skupin prověřily pozornost a zpětnou vazbu.
Druhá výstava představila repliky a faksimile deseti
největších světových záhad. Kolekce tajemných předmětů obsahovala biblické předměty jako je Turínské plátno,
Svatý grál a Kopí osudu, dále například nerozluštěný
disk z krétského Faistosu, skupinu záhadných figurek
z dávných civilizací, obří Ďáblovu bibli nebo Voynichův
rukopis. Výstava byla zpracovaná ve formě 3D kopie 1:1
daného předmětu a textových panelů, které popisovaly
nejen samotnou záhadu a její objevení, ale v některých
případech také průběh výroby dané repliky. Tento proces
byl sám o sobě také nesmírně zajímavým čtením.
I k této výstavě byly k dispozici pracovní listy, primárně vyrobené pro školní skupiny, jak se však uká-

zalo v praxi, hojně je využívali také běžní návštěvníci.
„Máme obrovskou radost, že se výstavy povedly a že oslovily
tolik lidí. Připravovali jsme je v době, kdy nikdo netušil, zda
je skutečně otevřeme nebo ne. Nakonec se to povedlo. Je to
pro nás velká výzva i závazek na další sezonu. Opět budeme
pracovat na nabídce akcí, které budou zajímat celé rodiny
a nejen je,“ zhodnotil výstavní léto v Holešově Karel Adamík,
ředitel Městského kulturního střediska a zámku v Holešově.
Skončily největší zámecké výstavy, holešovské kulturní středisko však výstavní sezonu neuzavírá. 17. září
otevře rozsáhlou výstavu k 75. narozeninám českého dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita. Současně začne výstava ke 100. výročí založení holešovské knihovny.
Před Vánocemi se již počítá s tradiční výstavou betlémů.
Dana Podhajská

Holešovský vědec Ivan Zelinka zkoumá tajemnou knihu světa
Prohlédl si i repliku vystavenou na zámku
Ivana Zelinku možná znáte z ulic Holešova. Málokdo
ovšem ví, že je to vědec a profesor informatiky na Vysoké
škole báňské v Ostravě, který se s týmem spolupracovníků pokouší rozluštit nejzáhadnější knihu světa, takzvaný
Voynichův rukopis. Jeho věrná kopie byla shodou náhod
k vidění na holešovském zámku na výstavě Největší záhady a tajemství světa. Kdyby se Ivan Zelinka sám neozval, rozhodně bychom tuhle zajímavost neodhalili.
„Vždycky mě bavily záhady. V případě Voynichova
rukopisu na ně mohu použít metody, se kterými pracuji
léta, tak proč toho nevyužít,“ vysvětluje informatik a dodává, že jeho cílem není rukopis rozluštit, jako spíše přijít
na to, do jaké skupiny jazyků patří.
„Jsme přesvědčení o tom, že se nejedná o žádnou
šifru, nýbrž o zapomenutý dialekt nebo cizí jazyk. Pokud
by to byla šifra, naše stroje by na to dávno přišly.“
Tento Holešovák se záhadou rukopisu z 15. století
zabývá už mnoho let a jeho týmu, ve kterém jsou zapojení Zelinkovi studenti, kolegové z univerzity v Memphisu,
ale třeba i český záhadolog Arnošt Vašíček, už na mnohé
přišel. Díky supervýkonným počítačům, použití klasických lingvistických metod, fraktální geometrii (mate-
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matická metoda používaná třeba u leteckých simulátorů
nebo při vývoji PC her) a umělé inteligenci například
vyloučili, že kniha je fejk, jak se především mezi laickou
veřejností rádoby uvádí.
„Naopak, má pevně danou strukturu jako například
bible, a proto ji není možné považovat za něco nahodilého nebo za lingvistické ufo. To bychom už dávno odhalili,“ tvrdí český vědec. Jeho snaha zaujala i Českou televizi,

která o výzkumu vedeném českým vědcem z Holešova
natočila jeden z dílů seriálu České tajemno.
Ivan Zelinka se o prázdninách na kopii Voynichova
rukopisu přišel podívat na holešovský zámek. Nyní jej ale
čeká návrat na akademickou půdu, kde vyučuje speciální
algoritmy z oblasti umělé inteligence a kybernetickou bezpečnost. Kombinací těchto oborů je pak takzvaný Esport,
jeho třetí specializace.
Text a foto Dana Podhajská

www.holesov.cz
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Historické čtení po prázdninách - 3. díl
Vztah mezi mužem a ženou několikrát významně
zasáhl do historie našeho města. Zatím poslední velkou
láskou, která ovlivnila Holešov, byl vztah mezi posledním majitelem holešovského panství, hrabětem Rudolfem Ludvíkem z Vrbna – Kounic – Rietberka –Questenberka a Bruntálu a jeho manželkou, Barborou, rozenou
Wiedemannovou. Vztah Holešováky asi nejvíce vnímaný
a obecně známý.
Rudolf Ludvík z Vrbna se narodil do mimořádně bohaté a významné aristokratické rodiny. Jeho otec, hrabě
Rudolf Kristián, získal kromě rodového panství Holešov
a statku Střelná panství Jaroměřice nad Rokytnou. Jeho
druhou manželkou se stala Elvíra z královského bavorského rodu Wittelsbachů, sestřenice bavorského krále.
I když byl vrbnovský majetek rozsáhlý (a „Její královská
Výsost“ Elvíra až do roku 1918 dostávala z Bavorska jako
královská princezna pěknou apanáž), byly náklady na
provoz hraběcí rodiny s ohledem na potřebnou „královskou“ reprezentaci natolik vysoké, že příjmy často nestačily a Vrbnové se museli zadlužovat.
Když vypukla první světová válka, nastoupil tehdy
dvaceti dvou letý Rudolf Ludvík do armády. Jako skvělý a vášnivý jezdec se stal důstojníkem kavalerie. Ještě
v roce 1914 byl raněn a ve vídeňském lazaretu se seznámil s ošetřovatelkou Barborou Wiedemannovou, prostou
dívkou z Prahy. Zřejmě brzo přeskočila jiskra a mladí lidé
se do sebe zamilovali. Bohužel reakce otce i matky byla
zásadně negativní. I když i jeho rodiče byli v tzv. morganatickém (tedy nerovnorodém) svazku – královský
původ matky byl o alespoň dva řády vyšší, než pouhý
hraběcí titul otce, zejména princezna Elvíra odmítla

možnost, aby si její syn, s polovinou královské krve vzal
neurozenou. Její výrok „ta ženská nepřekročí práh domu,
kde já budu“ se stal po celém Holešově obecně známý.
A Rudolf Ludvík jako vychovaný aristokrat respektoval
přání svých rodičů. I když si Barboru vzít nemohl, udržoval s ní vztah – prý se scházeli mimo jiné na zámečku
v Žeranovicích, který patřil jejich sousedům a přátelům,
hrabatům ze Seilernu.
Po skončení světové války, rozpadu Rakouska –
Uherska a vzniku Republiky československé se majetek
nyní už jen „občanů Wrbnů“ (po zrušení šlechtických
titulů si museli vybrat jednu variantu svého jména
a vybrali si – snad jako protest proti ztrátě postavení
– tu německou, tedy Wrbna) prudce díky pozemkové
reformě zmenšil. Klesly tudíž i výnosy z něho, ale nikoliv nároky princezny Elvíry na úroveň života vrcholné
aristokratky. Majetek rodiny byl postupně silně zadlužován. V roce 1927 zemřel otec Rudolfa Ludvíka, Rudolf
Kristián. Syn už tak silně zadlužený majetek rozdělil dle
otcovy závěti – matce Elvíře připadly Jaroměřice nad
Rokytnou, mladší bratr Alfons získal Střelnou a Rudolfovi připadl Holešov. Díky tomu, že se stal nyní Rudolf
Ludvík hlavou rodu, mohl si konečně dělat co chce
a v roce 1930, ve svých 38 letech, si konečně svou milovanou Barboru Wiedemannovou vzal za manželku. Bylo
to pro něj nejen naplnění jeho lásky, ale rovněž možná
i záchrana. Praktická paní Barbora, nyní už Wrbnová, se
energicky chopila udržení Wrbnovského majetku, který
se skoro nezadržitelně řítil do zkázy. Prudce omezila počet zaměstnanců panství, všude se začalo šetřit, všechny
zbytečné výdaje byly seškrtány, sama se neštítila do-

mácích prací, na které byla zvyklá. Její manžel, rovněž
už odchovanec nové doby, neprotestoval. Postupně se
jim podařilo zastavit nárůst dluhů, dokonce se i začaly
zmenšovat. Paní „hraběnka“ Barbora přitom všechny
udivovala svou přirozenou noblesou a důstojností, na
holešovském zámku zůstalo aristokratické ovzduší. Její
tchyně se se svatbou svého syna nesmířila – do Holešova už nejezdila, zůstala v Jaroměřicích, kde ale hospodařila stále tak nákladně, že její dluhy stále rostly. Zoufalou
situaci řešila za druhé světové války naprosto ostudně
a nedůstojně – své židovské věřitele udávala gestapu,
aby se zbavila nutnosti splácet. Nakonec asi bylo její
štěstí, že zemřela před koncem války.
Přes všechna úsporná opatření si Rudolf ponechal
svou největší vášeň – koně. Ti se mu ale stali osudní.
V červnu roku 1936, pouhých šest let po svatbě, si Rudolf
Ludvík Wrbna vyjel před zámek na neklidném, divokém
koni. Ten se splašil a Rudolfa zabil.
Paní Barbora zůstala své lásce věrná až do smrti.
Udržela zámek až do roku 1948, kdy jí byl znárodněn.
Pro svou laskavost a noblesu byla natolik ve městě oblíbená, že si ji noví páni neodvážili ze zámku vystěhovat
a nechali jí v něm alespoň tři místnosti ve druhém patře
k užívání. V roce 1958 ji ale ve vykonstruovaném procesu odsoudili ke tříletému vězení a když ji po roce a půl
z ilavské věznice propustili, měla již podlomené zdraví
a v roce 1962 u své sestry, provdané Davidové, zemřela. Až do své smrti chodila do krypty pod Černou kaplí
k rakvi svého Rudolfa, který byl pro ni stále nejvíce milovanou osobou.
Karel Bartošek

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
8. díl: dřevěná cechovní truhla z roku 1678
Představujeme vám další zajímavý předmět ze sbírek Městského muzea v Holešově. Jedná se o dřevěnou
truhlu z roku 1678, letopočet je namalovaný na vnitřní
straně víka. S největší pravděpodobností je to truhla
cechovní, protože má tři zámky, symbol především řemeslného a obchodního sdružení. Odemykání a zamykání takové truhly byla slavnostní ceremonie, cechovní
mistři se sešli, každý měl v ruce svůj klíč a otevřením

a zavřením symbolicky zahájili a ukončili schůzi. Do
truhly ukládali důležité písemnosti, pečetidla a finance.
Holešovské muzeum vlastní velkou sbírku truhel, nejstarší jsou ze 17. století a nejmladší z 20. století. Zajímavostí je, že mnohé z nich jsou stále zamčené. Protože se od
nich nedochovaly klíče, dodnes nevíme, co se v nich skrývá.
V obecném smyslu byly truhly jedním z nejstarších
typů užitkového nábytku. Neukládaly se do nich jen

svršky, ale také peníze. Truhly se používaly už ve starém
Egyptě, ale ten pravý boom nastal až ve středověku
a později v renesanci, kdy se staly módní záležitostí
a malým uměleckým dílem každé domácnosti. V baroku,
kdy začaly převládat skříně, byly především cestovním
zavazadlem. Na venkově však k ukládání oblečení přetrvaly až do 20. století.
Dana Podhajská, Renée Rudolfová
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Historická vozidla zaplnila zámeckou zahradu
Dvě stě padesát nádherných historických auto
i moto veteránů si poslední prázdninovou sobotu mohli
prohlédnout návštěvníci Výstavy historických vozidel,
která se konala v zámecké zahradě v Holešově. Pořadatelem akce byl Honest Veteran Car Clubu z Rožnova
pod Radhoštěm a spolupořadatelem Městské kulturní
středisko Holešov.
Lidé viděli například vůz Ford T Roadster z roku
1924, kabriolet Praga Lady z roku 1937 či vůz Tatra 54
vyrobený v roce 1932. Nechyběl například závodní vůz
Aero Minor Sport vyrobený v roce 1950. Vystaveny byly

také historické motocykly a zajímavé bylo také to, že se
svými mazlíčky dorazili i majitelé nákladních aut a traktorů. Historická kola svého anglického automobilu Standard model Ten z roku 1934 po silnících provětral také
Stanislav Gabriel. Přijel z druhé stranu Zlínského kraje,
z Břestku na Uherskohradišťsku.
„Jsme rádi, že lidé dorazili. Vyšlo nám i počasí, i když
původní předpověď moc slibná nebyla. Atmosféra setkání
byla velmi příjemná, spokojený návštěvník je vlastně naše
největší odměna,“ zhodnotil sobotní sraz veteránů ředitel
holešovského kulturního střediska Karel Adamík.

V sobotu dorazilo do holešovské zámecké zahrady
tři tisíce návštěvníku, kteří zavítali na zmíněný sraz veteránů nebo využili nabídky doprovodného kulturního
programu, který byl k dispozici prakticky celý den. Hned
ráno přijela Vysmátá pouť s E.ON - roadshow, která putuje po 15 místech v České republice a upozorňuje na
sílu úsměvu v mezilidských vztazích. Holešov byl jednou
ze zastávek a lidé si v rámci připraveného programu
mohli vyzkoušet například střelbu ze vzduchovky. Výtěžek z celé akce dostanou SOS dětské vesničky.
Naprosto nepřehlédnutelné bylo vystoupení luhačovického Okrašlovacího spolku Calma. Dámy v róbách
ze dvacátých a třicátých let zdobily zaparkované vozy,
fotili se s lidmi a dvakrát zatančili také na pódiu. Například jejich charleston vzbudil zasloužený potlesk.
Po obědě, kdy mnohé veterány začaly odjíždět,
pokračoval program divadelním představením O kůzlátkách Divadla Kejkle, Rozloučením s prázdninami se Střediskem volného času Tymy Holešov, následoval koncert
kapely Texas a II. Muzejní noc tohoto léta.
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Text a foto Dana Podhajská
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Dožínkový program na kovárně
Škola jako za starých časů, dobové učebnice, tabulky s křídou, husí brka k namočení do inkoustu, historické
fotografie a mnoho dalších vjemů a zážitků. Takový program poslední prázdninovou neděli nabídla holešovská
zámecká kovárna. Konal se v ní tradiční dožinkový program, tentokrát s názvem Když jsem chodil do školy...
to bévaly časy a pro veřejnost jej připravili pracovníci
Městského muzea a galerie Holešov a spolupracovníci
Městského kulturního střediska Holešov.
V kovárně byla připravena historická škola s přísnou
paní učitelkou, školníkem, školním inspektorem i ško-

14 | holešovsko

láčky v dobovém oblečení. Všichni společně se postarali
o úsměvný doplňující program, který mnohé rozesmál.
K dobré pohodě vyhrávala cimbálová muzika bratrů
Loučkových a hrála moc dobře. V prvním patře byla
připravená interaktivní dílnička, ve které si návštěvníci mohli vyzkoušet kurent nebo psaní husím brkem.
"K našemu velkému překvapení právě o tuto disciplínu
byl velký zájem. Lidé si to chtěli vyzkoušet a své výtvory
si také chtěli odnést domů. Současně jsme velmi mnoho
lidí potěšili malou výstavou dobových fotografií školních
budov na Holešovsku. Zvlášť ti starší hledali tu svoji ško-

lu a vyprávěli nám příběh z mládí. Bylo to velmi milé
a příjemné," zhodnotila akci vedoucí městského muzea
Renée Rudolfová.
Čilý ruch panoval také v kovářské dílně, kde opět
pracoval kovář Jakub Ryška. U rozpálené výhně předváděl základní kovářské operace, odpovídal na dotazy
a pokud to bylo možné, dovolil zvědavým návštěvníkům, aby si jednoduché úkony osahali a vyzkoušeli.
MKS Holešov děkuje všem, kteří nás podpořili a přišli a těšíme se zase za rok!
Text a foto Dana Podhajská

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Osobnosti města Holešova za rok 2020
byly slavnostně oceněny
Po vzoru loňského roku jsme
také letos přesunuli vyvrcholení Dnů
města Holešova na měsíc září. Dne
5. 9. jsme tak v zámecké sala terreně
již podvanácté přistoupili k vyhlášení

oceněných „Osobností města Holešova“, tentokrát za rok 2020. Město
Holešov si velmi váží každého, kdo
se zapojuje do společenského dění,
reprezentuje město v různých spor-

tovních odvětvích a pomáhá k obohacení kulturního života. Všem patří
velké poděkování. Letos potřetí jsme
oceňovali také v kategorii Čin roku.
Oceněn byl pan Jakub Nevřala. V rám-

ci programu, který byl prokládán hudebními vložkami skvělých hudebníků Petry Bradáčové a Lubora Horáka,
byly oceněny následující osobnosti,
spolky a kluby.

Kryštof Vaněk je patnáctiletý chlapec z Holešova, který vyniká ve spoustě
oborů a disciplín. Běhá extrémní překážkové závody, zabývá se uměleckou fotografií, hraje na čtyři hudební nástroje a píše prózu i poezii. Mezi jeho úspěchy roku
2020 patří ocenění z Polského institutu, kde získal zvláštní uznání ve výtvarné soutěži na téma „Včely – královny života“, v sedmém ročníku celostátní literární soutěže
na téma ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou obdržel v kategorii druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií zvláštní ocenění poroty.

Pan Mgr. Ondřej Machálek
pracoval řadu let jako správce holešovského městského muzea, do té doby
zanedbané muzejní sbírky uspořádal
a zajistil jejich zapsání do republikové
centrální evidence sbírek. Zorganizoval řadu zásadních muzejních výstav,
jejichž význam přesáhl hranice našeho města i regionu. Ve spolupráci
s Radkou Pilařovou obnovil skomírající
činnost Vlastivědného kroužku, který
se stal základnou pro vlastivědnou
práci v našem regionu. Jako místopředseda Vlastivědného kroužku zajišťuje
programovou náplň jeho činnosti. Významně se podílí na špičkové publikační činnosti spolku.

Parlament dětí a mládeže města Holešova působí v našem městě od roku
2003. Zázemí jeho činnosti poskytuje Středisko volného času TYMY. Parlament se
aktivně zapojuje do veřejného dění v Holešově. Jeho členové pořádají velmi oblíbenou anketu Srdce na dlani, ve které žáci základních a středních škol oceňují své
učitele, vychovatele či vedoucí kroužků. Dále organizují charitativní sbírku Plyšák
pro radost, kde je výtěžek věnován mimo jiné onkologicky nemocným dětem. Parlament také poskytl impuls pro vznik pravidelných brigád pro mladé lidi od patnácti
let nebo pro vznik mobilního zimního kluziště v Holešově.

Pan Mgr. Jakub Nevřala prokázal na jaře roku 2020 velkou duchapřítomnost.
Mladý muž se projížděl na své motorce v areálu firmy TON. Na motocyklu došlo
k technické závadě a motorkář ve velké rychlosti narazil hlavou do betonové překážky. Ve velkém opuštěném areálu firmy byl pouze instruktor autoškoly Jakub Nevřala, který prováděl údržbu vozidel. Nehodu motorkáře zahlédl a poskytl okamžitě
první pomoc. Podařilo se mu zraněného tzv. „rozdýchat“ a držet ve stabilizované
poloze až do příjezdu záchranné zdravotní služby. Vážně zraněný motorkář přežil,
což bylo i díky rychlému a správnému zásahu pana Jakuba Nevřaly.

ZPRÁVY

Matěj Eliáš je úspěšný atlet spolku Atletika Holešov. V roce 2020 dosáhl
několika významných úspěchů. Mimo
jiné v Ostravě na halovém mistrovství
ČR dorostenců obsadil druhou příčku
v běhu na 1.500 metrů časem 4:04,05.
V březnu 2021 pak zvítězil na halovém mistrovství České republiky juniorů v běhu na 800 metrů, a to časem
1:53,48.
Pan Mgr. Daniel Kolář pracuje
jako trenér a organizační pracovník
v holešovském vzpírání od roku 1993.
Za tu dobu přivezli jeho svěřenci více
než 60 titulů mistra České republiky
v kategoriích jednotlivců a dalších více
než 110 medailí z těchto mistrovství.
Další 4 tituly mistra České republiky získali jeho svěřenci v kategorii družstev.

HC Žopy již mnoho let působí
v Kroměřížské amatérské hokejové lize.
V sezonách 2015/2016, 2017/2018
a 2018/2019 Kroměřížskou amatérskou ligu vyhráli. V sezoně 2019/2020
v ní postoupili do semifinále, které se
však již kvůli pandemii nedohrálo.
Hokejový tým tvoří především sportovci přímo ze Žop. Nejvýše stáli v kanadském bodování hráči HC Žopy Petr
Sovadina mladší a Jindřich Mozola.

MVDr. Michael Polášek a MVDr. Martin Polášek – pan Michael Polášek se
věnuje chovu poštovních holubů od roku 1976, spolu se synem Martinem Poláškem
závodí od roku 1993. Již mnoho let dosahují skvělých výsledku. Jsou mistři Moravy dlouhých, středních i krátkých tratí a také Generálními mistry Moravy. V letech
2014, 2019 a 2021 dosáhli titulu Generálního mistra České republiky. V roce 2020
se stali Mistry České republiky na středních tratích.
Adriana Buksová je kapitánkou
starších žaček oddílu dívčí házené
TJ Holešov. Své družstvo dokáže
strhnout k mimořádným výkonům,
je skvělá v obraně, výborně umí rozehrát útok, a když je potřeba, tak bez
problémů vstřelí důležitou branku.
Partu děvčat udržuje i mimo sportovní
areál. Ve čtyřech mistrovských utkáních podzimu 2020 byla klíčovou hráčkou obrany a zároveň stěžejní hráčkou
na rozehrávce.

Ocenění in memoriam
Pan Ladislav Linda skoro padesát let působil jako mimořádně oblíbený a úspěšný trenér mladších žáků fotbalového klubu SFK Elko Holešov.
Družstva se pod jeho vedením pravidelně a úspěšně účastnila prestižních
turnajů, řadu z nich sám organizoval.
Pan Arnošt Pospíšil pocházel se starého mlynářského rodu a mlynářská historie byla jeho hlavní zálibou. Jako aktivní člen, nestor a vůdčí
osobnost Vlastivědného kroužku napsal několik zásadních publikací a uspořádal řadu skvělých přednášek o historii mlynářství, zejména vodních mlýnů
na toku Rusavy.
Pan Jaromír „Ondra“ Ondrušák byl během svého života jedním
z nejoblíbenějších obyvatel Holešova. Jeho hlavní zálibou byla cyklistika,
cykloturistika a horská turistika. Společně s Jaroslavem Bachnerem založili,
organizovali a rozvíjeli Bikemaraton Drásal. Pro všechny cyklisty a turisty
z Holešova i okolí byl vzorem a současně skvělým parťákem a kamarádem.

Osobností města Holešova za rok 2020 se stal pan Ing. Jaroslav Bachner,
který trvale patří k nejvšestrannějším občanům našeho města. Společně s Jaromírem Ondrušákem založili Bikemaraton Drásal, ze kterého se jim podařilo vytvořit
nejvýznamnější sportovní holešovskou akci mezinárodního významu. Na organizaci tohoto bikemaratonu se aktivně a obětavě stále podílí. Je rovněž významným
činitelem v oblasti kultury. Je skvělým hudebníkem, provozuje a organizuje několik
kvalitních a úspěšných hudebních skupin a kapel. V loňském roce oslavil 70. narozeniny, stále je však mimořádně činný a aktivní. Město Holešov mu dluží velké uznání
za jeho neúnavnou, obětavou a mimořádně přínosnou aktivitu.

ŠKOLSTVÍ

Město Holešov poděkovalo učitelům
i nepedagogickým pracovníkům
Hezkou shodou okolností se
nám veškeré letošní oceňování nahrnulo do jednoho týdne. Dne 9. 9.
tak byli oceněni učitelé i nepedagogičtí pracovníci, pracující ve školách

a školských zařízeních města Holešova. Tradičního oficiálního poděkování se oproti minulému roku mohlo
zúčastnit více zástupců každé školy
a zařízení, proto jsme s radostí při-

Mezi oceněné patří:
1. Základní škola Holešov
Mgr. Vladimíra Sedlářová, která
je učitelkou prvního stupně. Na 1. ZŠ
Holešov učí od roku 2014. Své zkušenosti uplatňuje při tvorbě učebních plánů a při úpravě školního vzdělávacího
programu. Využívá metody Daltonské
výuky, vedoucí žáky k větší samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti.
Mgr. Helena Jandová
Paní učitelka Jandová učí na prvním stupni školy. Na 1. ZŠ učí od roku
2014. Ve své práci zúročuje divadelní

zkušenosti, několik let vedla spolu s kolegyní divadelní kroužek, jehož představení byla určena pro spolužáky, rodiče
i děti z mateřských škol.
Mgr. Jitka Gregušová učí na 1. ZŠ
od roku 2007 jako učitelka anglického
jazyka na obou stupních školy. Dříve působila na částečný úvazek i ve školní družině jako vychovatelka. Aktivně pořádá
pro žáky konverzační soutěže a připravuje žáky na soutěže oblastní. Vedla kroužek anglické konverzace a připravuje se
zahraničními studenty projekt EDISON.

3. Základní škola Holešov
Mgr. Ivana Rossmannová je učitelkou prvního stupně, specializuje se na
žáky prvního a druhého ročníku. Na 3. ZŠ
Holešov učí od roku 2009. Podílí se aktivně na přípravě a realizaci dílniček v rámci
projektu „Otevřená škola pro budoucí
prvňáčky“ a věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jana Nevřalová je vychovatelkou
ve školní družině 3. ZŠ od roku 2013.
S velkým nasazením připravuje a organizuje řadu zajímavých aktivit pro žáky

školní družiny, osobně se podílí na akcích pořádaných školou.
Andrea Hasilíková pracuje
v 3. ZŠ jako sekretářka a personalistka
od roku 2014. Ve své práci se osobně
podílí na rozvoji školy, výborně vede
administrativní agendy školy, pracuje
v inventarizační komisi. Ocenění se
navrhuje za výborné výsledky v práci sekretářky a personalistky školy,
za vzornou prezentaci školy na veřejnosti, za ochotu a vstřícnost při plnění
všech zadaných úkolů.

SVČ TYMY Všetuly
Romana Čupová pracuje jako
pedagog volného času v TYMY centru
5 let. Vede kroužky výtvarné výchovy
a keramiky, rozvíjí výtvarné dovednosti u nejmenších dětí v mateřských
školách i na 1. stupni základních škol
v okolních obcích.

vítali více než stovku pracovníků ve
školství. O příjemný průběh večera
se postarala kapela RabiGabi a. G
z oblasti uherskohradišťska s cimbálovkou „říznutou“ klezmerem. Ještě

jednou vyjadřujeme všem kantorům,
asistentkám, školníkům, kuchařkám,
uklizečkám a dalším velké poděkování za péči, kterou věnují našim dětem.
Hana Helsnerová

Zdeněk Školoud
Pan Školoud pracuje ve 3. Základní škole jako recepční od roku 2014.
Osobně a obětavě se angažuje při řadě

školních aktivit. Ocenění se navrhuje
za zodpovědné, svědomité a příkladné
plnění úkolů na pozici recepčního školy,
za ochotu, vstřícnost a spolehlivost

Ústřední školní jídelna
Věra Řezníková pracuje jako
hlavní kuchařka. Do ÚŠJ nastoupila
již před 20 lety. Pracuje s největším
nasazením a obětavostí, má výborné
pracovní výsledky, má dobrý vztah jak
ke strávníkům, tak ostatním zaměstnancům. V letošním roce oslavila významné životní jubileum.

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola Havlíčkova
Lenka Holasová působí jako učitelka MŠ Sluníčko od roku 2002. Dokáže velmi dobře využívat svých
praktických a profesních zkušeností při realizaci vzdělávacích programů pro děti.

Mateřská škola Grohova
Anna Mrázková působí jako vedoucí školní jídelny v MŠ Radost.Vyznačuje se odpovědným přístupem k
zajištění kvalitní a hodnotné stravy pro děti předškolního věku.

2. Základní škola Holešov
Mgr. Tamara Košatová, která pracovala jako učitelka 2. stupně na 2. ZŠ
od roku 1986, tedy 35 let. Aktivně se podílela na činnosti metodických orgánů,
správě sbírek školy, na organizaci a přípravě žáků na přírodovědné, zahrádkářské
a dějepisné soutěže. Ocenění bylo navrženo při příležitosti jejího odchodu do důchodu.
Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka 2. ZŠ nastoupila do své funkce v roce
2013. Během svého působení v Holešově vytvořila jasnou koncepci rozvoje školy, spočívající zejména ve vybudování uceleného konceptu jazykového vzdělání
od 1. ročníku a zaměření školy na polytechnické vzdělávání. Paní ředitelka
Moravčíková je podle pracovníků školy tvořivá, kreativní, doslova srší nápady pro
výuku, pilně sleduje všechny výzvy, týkající se školství. Za jejího působení se rozvinula i investiční činnost školy, otevřely se nové učebny – jazyková, přírodovědná,
nová školní družina, byly zrekonstruovány všechny učebny prvního stupně, cvičná
kuchyně, renovována tělocvična a realizována řada dalších akcí. Vytvořila novou
koncepci školní zahrady jako centra výuky a odpočinku.

Mateřská škola Masarykova
Hana Kotasová pracuje v MŠ Masarykova jako výdejnice stravy a uklízečka. Její práce je velkým přínosem pro
chod školy, svou ochotou a vstřícností zajišťuje optimální
podmínky pro práci učitelek a pohodový pobyt dětí ve škole.

Srdečně zveme všechny současné
i bývalé žáky, vážené rodiče, přátele školy,
bývalé zaměstnance na

DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti 110. výročí založení
2. Základní školy Holešov

15. - 16. října 2021

PROGRAM OSLAV
Pátek 15. října
• 10.00 slavnostní zahájení oslav, setkání významných hostů v tělocvičně školy, komentovaná prohlídka školy
• 9.30 – 11.00 tvořivé dílny pro děti MŠ
• 14.00 – 17.00 Den otevřených dveří pro rodiče
a veřejnost
• tvořivé dílny v odborných učebnách
• 15.00 – 17.00 Pojďte si hrát s námi – hravé aktivity
pro rodiče s dětmi připravuje školní družina
• ochutnávka pokrmů našich kulinářů ve cvičné kuchyňce
• možnost občerstvení cukrárny Mlsná kočka v prostorech školy

Sobota 16. října

Druhou základní školu jsme si na úplný konec nechali záměrně, aby mohl být
věnován prostor proslovu paní ředitelky. Tato škola totiž v letošním roce slaví krásné
110. výročí svého založení. Na oslavy, které jsou plánovány na 15. a 16. říjen a slibují
bohatý program, jste srdečně zváni.

• 9.00 – 13.00 Den otevřených dveří pro rodiče
a veřejnost
• komentované prohlídky budovy školy
• tvořivé dílny v odborných učebnách
• představíme vám moderní didaktické pomůcky
• ochutnávka pokrmů našich kulinářů ve cvičné kuchyňce
• možnost občerstvení cukrárny Mlsná kočka v prostorech školy

ŠKOLSTVÍ

Od září výuka v nově opravených odborných učebnách 2. ZŠ
Každý návštěvník, který vezme za kliku dveří naší
školy a vstoupí dovnitř, je překvapen jejími prostorami,
její barevností, jejím klidem, jejím podmanivým vzhledem. Tato důstojná, v letošním roce, již stodesetiletá
dáma, ale není žádná stařenka, která někde zaostává.
Naopak. Je duchem prozíravá a myslí na budoucnost
dětí, které se v ní vzdělávají.

na řadu podlaháři, nábytkáři a posledním článkem bylo
vybavení učeben moderními pomůckami.
Ke zkrášlení školního dvora přispěla v rámci projektu
výsadba tří stromů, které časem zastíní letním sluncem
vyprahlý prostor. Posezení na lavičkách kolem nich, poskytne zázemí pro odpočinek nebo je využijí čekající rodiče.

V minulých dvou letech si tak splnila sen o opravách
tříd na 2. stupni. Nebylo úplně snadné získat finanční
příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných
učeben 2. Základní školy Holešov“, který je spolufinancován EU, z Integrovaného regionálního operačního
programu IROP. Ale podařilo se. Proběhla tedy renovace
čtyř odborných učeben – učebna pro výuku matematiky,
fyziky, chemie, učebna pro výuku robotiky a programování a dvě učebny počítačové. Po dokončení stavebních
prací, spojených s rozvody elektřiny, plynu, vody, přišli

A co na to ta bílá dáma s věžičkou? Jen se usmívá
a hřeje ji u srdce, že je zase krůček dopředu, může svým
žákům poskytnout moderní výuku a podnětné zázemí.
Přejme jí, ať se jí daří dalších 110. let, ať je stále plná
dětí i výborných pedagogů a má stále svoje místo pod
holešovským sluncem.
Mgr. Helena Moravčíková

Citáty ze slohových prací na téma: Naše škola (2. ZŠ)
Na škole se mi líbí její historická budova. Vypadá
jako zámek a uvnitř je moderní. Nejvíc se mi líbí tělocvična, která je krásně zrekonstruovaná a přijde mi i větší.
David Hudec, 6. A
Škola se nachází v malebném parku, který se nazývá Smetanovy sady. Když stojím před ní, připadám si,
jako bych stál před malým zámečkem. Dominik Krutil,
6. A
Velkou výhodou naší školy je to, že má menší počet
žáků ve třídách a tím mají učitelé více času se nám jednotlivě věnovat během výuky. Filip Vyskočil, 6. A
Nástup na 2. ZŠ Holešov byl mou jasnou volbou,
protože zde chodili už můj dědeček, tatínek a starší sestra. Lada Vaňharová, 6. A
V mé škole nás učí učitelky i učitelé, kteří jsou moc
hodní. Líbí se mi tu a mám tu spoustu kamarádů a kamarádek. Nela Dvořáková, 6. A

Škola je zvenčí i uvnitř hrozně krásná, učitelé jsou milí
a hodní a spolužáci také. Chodím sem ráda. Sára Blažková, 7. A
Ve škole byly nedávno provedeny rekonstrukce tělocvičny, kuchyňky a tříd a vše se moc povedlo. Budova je historická
a krásně zdobená. Stropy jsou vysoké, chodby dlouhé, vymalované veselými barvami. V prostorných učebnách je hodně světla.
Škola se mi hodně líbí. Jen škoda, že je to škola! Tomáš Hradil, 7. A
Ve škole se mi moc líbí. Je sice malá, ale zato jsme si tam
všichni tak nějak blíž. Petr Libenský, 7. A
Naše škola je velmi hezká. Jsou tam i hodní a příjemní
učitelé. Třídy jsou krásně vyzdobené. Jaromír Linhart, 7. A
Je menší než ostatní základní školy v Holešově, to ale vůbec nevadí. Máme zde hodné učitelky a učitele, kteří nás toho
hodně naučí. Mám svou školu ráda. Anna Sonntagová, 7. A
Na naší škole se mi líbí její rodinné prostředí. Mám zde
spoustu kamarádů, na které se moc těším. Matěj Chudárek, 8. A

Učitelé tady jsou moc milí a příjemní. Je to ta nejlepší škola, jaká mohla existovat. Moc se mi tu líbí. Kateřina Brázdilová, 9. A
Jsem rád, že mě rodiče dali do dobrých rukou této
školy. Radim Hudeček, 9. A
Představte si, že naše základní škola si už zažila
mnoho, vždyť už zde stojí 110 let. Zažila první světovou válku, vznik Československé republiky, světovou
hospodářskou krizi, atd. Prostě už tu nějaký ten pátek
je a za tu dobu dokázala naučit číst, psát a počítat už
pár generací lidí, třeba naše rodiče nebo babičky, dědy
a hlavně nás deváťáky, kteří už za pár měsíců vyjdeme
z této školy a půjdeme dál. Budeme vzpomínat, co se
zde stalo za těch devět let. Přece jsme udělali také menší
část té historie a doufám, že takhle přemýšlela i generace
před námi a snad takhle budou přemýšlet i generace po
nás. No a doufám, že tato škola bude stát ještě dlouho,
když vydržela už těch krásných 110 let.
Petr Kubica, 9. A

Zahájili jsme nový školní rok
Ve středu 1. září 2021 jsme v 3. Základní škole v Holešově postupně přivítali všechny naše žáky. Už před půl osmou
se u dveří nedočkavě řadili žáci 2. – 9. ročníku. S prvním
zvoněním škola opět ožila veselými hlasy, štěbetáním a hlasitými pozdravy. I když úsměvy zůstaly ukryty pod rouškami
či respirátory, očima jsme se na sebe všichni usmívali.
O hodinu později jsme v aule školy společně s vedením města Holešova přivítali nejen žáčky 1. ročníku,
ale také naše benjamínky, děti přípravné třídy. Prvňáčci
s krásnými aktovkami a v doprovodu rodičů netrpělivě
vyhlíželi svoji paní učitelku a paní vychovatelku. S jejich
pomocí budou po celý školní rok objevovat tajemství
„Cesty za poznáním“.

Děti přípravné třídy si na aktovky ještě jeden rok
počkají. Jejich vzdělávání bude probíhat podle školního
vzdělávacího programu „Cestička za poznáním“, který
se řídí pravidly předškolního vzdělávání. Formou her
a dalších činností se naši nejmenší budou připravovat na
zahájení vzdělávání v 1. třídě v příštím školním roce.
Všem našim žákům, rodičům i zaměstnancům školy přejeme do nového školního roku 2021/2022 pevné
zdraví a mnoho úspěchů. Ať nastávající dny strávíme
ve škole společně s dobrou náladou.
Mgr. Gabriela Kovářová
3. ZŠ Holešov
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Holešovští Pionýři uspořádali letní kempy a také tradiční tábor v přírodě
Letošní tábor pionýrské skupiny M. Očadlíka byl
jiný než ty tábory předcházející. První týden se uskutečnil letní kemp, na který pak navázal tábor s tradiční
celotáborovou hrou. V rámci kempu se táborníci dozvěděli spoustu nového, hodně spolupracovali ve skupinách
a také si ověřovali některé své znalosti a dovednosti
v praxi. V rámci letního kempu měly děti připravené různé zajímavé workshopy a besedy. K těm nejzajímavějším patřilo-planetárium Morava, muzikoterapie, další
zajímavou aktivitou bylo pozorování ptáků, vodních živočichů a hub, kterou pro děti připravil Ornis Přerov, děti

demie čar a kouzel. Při vstupu do akademie je přivítala
ředitelka Kasandra Rukavičková a studenti byli poté rozděleni do šesti kolejí, každá kolej měla svoji barvu a taky
název například kolej poznání, kolej snů, kolej rovnováhy. V čele každé koleje stáli profesoři. Kteří byli skutečnými odborníky ve svých oborech například v oboru magie,
tanci, hudby, tělesná příprava, meditace,…Táborníci se
postupně mohli stát čaroději a čarodějkami 3.,2., a 1. kategorie, to však chtělo spoustu odvahy a také zkušeností,
ne každému se to hned podařilo! Výuka v akademii byla
velmi náročná, každý den dopoledne každá kolej obdr-

si velmi užily hry, které pro ně připravili manželé Cetlovi,
největším zážitkem byly pokusy z laboratoře ÚDIF Brno.
Letní kemp rychle utekl, pro všechny táborníky to byla
skvělá zkušenost! Díky finanční podpoře MŠMT jsme
mohli zajistit zajímavé programy a workshopy, které se
dětem nejen líbily, ale díky nim se toho spoustu nového
dozvěděly a naučily!
Na letní kemp bezprostředně navázal náš tradiční
tábor, který se tentokrát nesl v duchu čar a kouzel. Z táborníků se stali mávnutím kouzelné hůlky studenti Aka-

žela svůj rozvrh, kterým se řídila. Studenti získávali do
svých studijních průkazů pochvaly, známky a také různé
záznamy o plnění jednotlivých předmětů.
Všichni profesoři dbali na to, aby právě jejich kolej
byla ta nejlepší, své studenty velmi podporovali a motivovali. Kromě toho však koleje mezi sebou soutěžili a
soupeřili například o pohár ředitelky v ringu, nebo v dalších soutěží Oko za oko, vaření guláše nebo v olympiádě.
Nejlépe ve sportovních disciplínách si vedla kolej modrá, kolej poznání ale také všechny další koleje

Projekt Jóga do škol v Holešově
Projekt Jóga do škol má za cíl seznámit žáky a studenty, v rámci hodin tělesné výchovy, s jógovou teorií
a praxí, podpořit jejich zdravý fyzický i duševní vývoj
a možná jim i pomoci lépe poznat sami sebe a svůj potenciál. Kromě základních jógových cvičení se děti učí
používat i jednoduché dechové a meditační techniky.
V loňském školním roce proběhlo několik zkušebních lekcí jógy pro skupinu maturantů na holešovském gymnáziu, což se setkalo s velmi kladným ohlasem. V současné
době domlouváme další spolupráci na 1. Základní škole
v Holešově, s paní ředitelkou Mgr. Jarmilou Růžičkovou.
Máme velkou radost, že náš záměr šířit jógu do
holešovských škol dostal svoji částečnou podporu
v podobě grantu od Nadačního fondu pro rozvoj plného
vědomí. Grantová výzva 2021 pro projekty jógy a meditace oslovilaJóga sál Holešov, a spolu se zástupkyní
ředitele Gymnázia Holešov Mgr. Miriam Kuczmanovou
a dlouhodobou cvičitelkou jógy, Slávkou Hutyrovou,
jsme tento grant úspěšně získali. Doufáme, že se nám
podaří v projektu pokračovat a případně jej rozšířit i do
ostatních holešovských škol, tak, aby si jóga našla cestu
i k mladým lidem.
Ing. Alena Šíblová, Jóga sál Holešov
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JÓGA SÁL HOLEŠOV, Sedláčkův dvůr, Palackého 834
Cvičení Rádžajógy, Začínám s jógou, Jóga
pro zdravá záda, Rehabilitační jóga, Jóga podle
Mahešvaránandy, Jógalates, POWERjóga, JINjóga,
Hormonální jógová terapie podle DinahRodrigues,
Jóga pro mladší děti a pro školáky, Meditační pátky
Více na www.jogasalholesov.cz
info@jogasalholesov.cz
tel. 607 656 669

se velmi snažily. Jednou z největších zkoušek byl boj
s „černou magií“, všichni studenti se museli naučit složitá
zaklínadla díky kterým tento souboj nakonec studenti
v čele s profesory vyhráli!
V akademii se studenti dozvěděli také hodně o přírodě a přírodních zákonitostech, vyzkoušeli si automatickou kresbu, dozvěděli se něco o kamenech a také síle
pozitivního myšlení.
Vyvrcholením byly závěrečné zkoušky, ke kterým
byly nakonec připuštěni všichni studenti a záleželo jen
na nich samých, zda zkoušku složí nebo ne. Ke zkouškám
se museli naučit ovládat svůj dopravní prostředek-létající koště a předvést s ním bezchybnou jízdu a také naučit se deset velmi složitých proměn včetně latinských
názvů. Zkušební komise složená ze všech profesorů byla
velmi mile překvapená z toho, jak studenti zodpovědně
přistoupili ke zkoušce, všichni tuto náročnou zkoušku
složili a stali se z nich čarodějnice a čarodějové 1. kategorie. Kromě certifikátu získali také své kouzelnické hůlky,
které jim v noci zpustili z koruny stromu, pro mnohé to
byl nezapomenutelný zážitek.
Táborový program rychle ubíhal a před námi bylo
smutné loučení. V Akademii čar a kouzel v Podhradkovicích jsme zažili spoustu dobrodružství i nečekaných
zážitků, moc jsme se toho naučili o sobě o přírodě a také
jsme opět poznali spoustu nových kamarádů.
Všichni jsme byli moc rádi, že letní kemp i tábor
proběhl bez jakýchkoliv problémů, také počasí bylo kouzelné a bouřky, které přišly, tak jsme hned společnými
silami odehnali.
Zůstane nám spoustu krásných vzpomínek a ještě
dlouho nám budou v uších znít táborové písničky a melodie.
Děkujeme všem, kteří tábor pro nás připravili a moc se
těšíme na potáborové setkání, které se bude konat v září.
Studenti a táborníci PS M. Očadlíka Holešov

ZO ČZS Holešov
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov nabízí k pronájmu

velký sál a klubovnu
s kuchyňským vybavením
(Dům zahrádkářů, Dlažánky 321, Holešov)
možnost pořádání různých akcí (schůze, oslavy, přednášky)
informace: p. Vladimír Daněk , tel.: 728 402 273
www.zahradkari-holesov.cz

www.holesov.cz
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Prázdniny v Coolně ve znamení tvoření a výletů
Během prázdnin jsme si v Nízkoprahovém klubu
Coolna vyzkoušeli mnoho ručních prací. Například jsme
šili kabelky a relaxační pytlíčky s pohankou a levandulí.
Dále se vyráběli magnetky, antistresové balonky, přáníčka pro seniory a také se malovalo na kamínky.
Letošní prázdniny jsme uskutečnili hned několik
krásných výletů. Zahájili jsme cyklovýletem do nedalekých Martinic. Zajeli jsme si na vyhlášenou zmrzlinu, zasportovali na místním hřišti a pak se vydali zpět do Holešova. Projeli jsme zámeckým parkem až na okraj Dobrotic
a v zahradě nafotili krásné fotky. Další ze zážitků proběhl
přímo v Holešově, konkrétně na bowlingu. Někteří si oživili vzpomínky z loňska, ale pro některé to byla premiéra.
Po skončení hry jsme se osvěžili zmrzlinou a ledovou
tříští. Další týden jsme se vžili do kůže šéfkuchařů ze soutěže Masterchef a vařili jsme hned 3 chody. Jako předkrm
slané tyčinky z listového těsta, dále obložené chlebíčky
s domácí sýrovou pomazánkou a sladkou tečku tvořily
banánové jednohubky polité čokoládou. Vaření patří
dlouhodobě k jedné z nejoblíbenějších činností v Coolně
a hodláme v něm pokračovat i v průběhu školního roku.

V polovině prázdnin nás čekaly 2 skvělé výlety. Nejdříve
jsme se vydali do zoo v Lešné. Byl to opravdu zážitek. Viděli jsme mnoho zvířat a měli veliké štěstí, protože jsme
spatřili i roztomilé slůně. Dětem se v Lešné moc líbilo
a rozhodně by se sem chtěly podívat i v příštích letech. Asi
největším a zároveň nejdelším výletem byla návštěva Zlína. Hned ráno jsme zavítali do muzea na výstavu vějířů,
kde si holky připadaly jako princezny, protože si mohly vyzkoušet krásné šaty. Pak jsme se vyřádili na hřišti v parku
a občerstvili se v nedalekém nákupním centru. Odpoledne jsme navštívili naše kolegy v Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež T-klub na Divadelní ulici. Jejich uživatelé tady zatím nebyli, takže jsme dostali prostor k tomu,
abychom klub pořádně prozkoumali. Pracovnice nás
nechali vyzkoušet simulátor auta a brýle s virtuální realitou. Byl to netradiční zážitek, který nám zpříjemnil den.
Z T-klubu jsme se přesunuli do zámku, kde jsme navštívili výstavu Malý svět poznání a vyzkoušeli si různé pokusy a hlavolamy. Závěrem jsme se zúčastnili programu
před zámkem, který byl určený právě dětem. Na vlastní
kůži jsme vyzkoušeli několik pokusů, zabavili se na chů-

dách, slackline, mini kolečkách a dalších akrobatických
pomůckách a nakonec jsme zhlédli představení klauna. Poté už jsme spěchali na autobus a vyrazili domů.
V srpnu jsme hned 2 krát zavítali do orelského areálu
v Holešově, kde se nám nejvíce líbilo písečné hřiště
a hraní přehazované. Po sportování nám vyhládlo, proto jsme doplnili energii v pizzérii. Závěrečné rozloučení
s prázdninami jsme plánovali opět na hřišti, ale počasí nám nepřálo, a proto jsme zůstali v Coolně. Ničemu
to ale nevadilo. Promítli jsme si fotky ze všech výletů
letošních prázdnin a zasoutěžili si při zábavném kvízu.
Na co se ale všichni nejvíce těšili, bylo vyhlášení celoprázdninové soutěže s názvem Letní bleskovka. Ve hře
byla desková hra, sada na badminton a hodina bowlingu zdarma. Tyto krásné ceny si rozdělili hráči s nejvyšším
počtem nasbíraných bodíků. Následně jsme vylosovali
5 výherců sladkého balíčku, kteří sice nenasbírali nejvíce bodů, ale také se do soutěže zapojili v průběhu
léta. Konec prázdnin je tu a nám nezbývá nic jiného než
se připravit na začátek školního roku. Začneme tím,
že vrátíme otevírací dobu klubu do běžného stavu.
To znamená, že Coolna bude mít otevřeno od 12 do 17
hodin, každý všední den. Připomínáme, že naše služba
je určena všem dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let z Holešova a blízkého okolí. Jedná se o bezplatnou a dobrovolnou sociální službu, pro smysluplné trávení volného
času a pomoc se školními záležitostmi.
Se začátkem podzimu nás čeká mnoho změn při
aktivitách a činnostech klubu. Nejvíce se ale těšíme na
novou kuchyňku, protože právě probíhá její rekonstrukce.
O všech změnách a úpravách Vás budeme informovat v dalších měsících. Do té doby se těšíme na viděnou.
Za pracovnice NK Coolna Klára Zalabáková
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Nabídka kurzů Mateřského centra Srdíčko
S příchodem nového školního roku zahájilo svou činnost také holešovské Mateřské centrum Srdíčko. Připravilo
nabídku kurzů pro děti kojeneckého až předškolního věku.
Podrobnosti a více informací na webu: srdickoholesov.cz
nebo na fb: https://www.facebook.com/MCSrdicko. Centrum se nachází v ulici Školní 1582.
Pro ty nejmenší od tří do osmnácti měsíců jsou určeny
kurzy Hrátky s batolátky. Prostřednictvím jednoduchých
dětských říkadel, her, písniček a jejich opakováním se děti učí
rozvíjet řeč, slovní zásobu, smysl pro hudbu, rytmus a motorické schopnosti. Kurzy nabízí rodičům inspiraci, jak s kojencem
nebo batolátkem pracovat a zdravým způsobem podporovat
jeho psychomotorický vývoj. Důraz je kladen také na socializaci dětí a na upevňování vzájemné citové vazby mezi rodičem
a dítětem. Na Hrátky s batolátky navazují kurzy rytmicko-pohybové výchovy Kolo, kolo mlýnské věnované rodičům
a dětem od osmnácti měsíců do čtyř let. Pokračují v tom, co se
děti naučily v Hrátkách s batolátky, hry jsou propracovanější
a náročnější. Mateřské centrum je velmi dobře vybavené, děti
pracují s gymnastickými míči, padákem, overbally, šátky, talíři,
obručemi, překonávají překážky na opičí dráze. Společně s rodiči zpívají za doprovodu rytmických nástrojů.
Děti v kurzech Hrátky s batolátky a Kolo, kolo mlýnské
jsou rozděleny do věkových skupin tak, aby byly respekto-

vány jejich jednotlivé vývojové fáze. Kurzy probíhají každý
týden v třicetiminutových blocích a v tomto školním roce se
konají v pondělí, středu a čtvrtek dopoledne.
Vedle pohybových činností nabízí mateřské centrum
také kurzy výtvarné výchovy Malovaná písnička a Výtvarné
hrátky pro děti od dvou do šesti let. Pro mladší věkovou
skupinu od dvou do čtyř let je určen interaktivní kurz Malovaná písnička, ve kterém si děti osvojí základní výtvarné techniky, ale pracují také s mluveným slovem, hudbou
a tancem. Učí se nové písničky, ke kterým malují obrázky.
Malým výtvarníkům od čtyř let je věnován kurz Výtvarné hrátky, který volně navazuje na Malovanou
písničku. Spolu s lektorem si v nich děti vyzkouší pestrou
paletu výtvarných technik pro rozvoj a formování tvořivosti
a kreativity. Oba výtvarné kurzy trvají šedesát minut a konají se jednou za týden, Malovaná písnička v úterý dopoledne, Výtvarné hrátky v pondělí odpoledne.
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek mohou maminky navštěvovat Podpůrnou skupinu kojení. Skupinka je určena
jak pro maminky s miminky, tak i pro nastávající maminky
a ženy, které těhotenství teprve plánují a chtějí nalézt odpovědi na své otázky. Podpůrná skupina kojení slouží k výměně
a sdílení zkušeností mezi maminkami nebo k opakovaným
konzultacím. Společně hledají řešení na své problémy.

Každé dopoledne (kromě pátku) je také pro rodiče
a děti otevřena herna, vždy od 8 do 12 hodin. Rodiče
a děti se zde mohou setkávat v přátelském prostředí. Děti
ve vhodně vybavené herně nachází přirozené společenství,
učí se ohleduplnosti, dodržovat jednoduchá pravidla, přijmout úspěch i neúspěch, rozvíjet svou trpělivost a schopnost spolupracovat.
Každou středu můžete s dětmi navštívit Montessori
hernu. Vybavený a připravený prostor s pomůckami, které
jsou vyrobeny podle výzkumů lékařky a pedagožky Marie
Montessori. Herna je přizpůsobena velikosti dítěte, uklizená, čistá, má řád a vše je dítěti lehce dostupné, aby si mohlo
samo zvolit s jakou pomůckou, chce pracovat. Montessori
herna je určena pro rodiče s dětmi od 2 let.
Mateřské centrum během školního roku pořádá také
mimořádné akce pro rodiny s dětmi. Nejbližší se koná ve
čtvrtek 23. září 2021 od 9.30 hod. - PODZIMNÍ SLAVNOST.
Program je určen pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Přijďte
s námi oslavit krásu podzimu, zazpívat si, zacvičit, malovat
a plnit jednoduché úkoly. Vstupné: 30 Kč/1 dítě. Program
trvá hodinu. Herna pro děti bude otevřena od 8 do 12 hodin.
Nutné předem přihlásit v kanceláři MC nebo elektronicky:
m.c.srdicko@seznam.cz.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

Holešovští výsadkáři si připomenuli výročí 21. srpna tradiční mší sv.
Letošní 21. srpen – sobota – byl slunečný, klidný až ospalý den pozdního léta. Spíš
ti starší si možná vzpomenuli, že 21. srpen před 53 lety (byla to středa), v roce 1968, byl
rovněž slunečný. O klidu se ale nedalo mluvit. Od noci proudily Holešovem obrněné automobily, tanky, vojenské náklaďáky sovětské armády, plné vyděšených, nervózních, uboze
vystrojených vojáků. Pro několik stovek mladých mužů v holešovských kasárnách, kde
sídlil 7. pluk zvláštního určení – výsadkáři – ten den začalo několikadenní martyrium,
během něhož byli neustále v akutním ohrožení života a kdy museli neustále osvědčovat
až šílenou odvahu a odhodlání. Ty příběhy jsou už snad stokrát popsané – holešovská
posádka jako jediná v našem státě nevpustila do kasáren sovětskou armádu. Výsadkáři neuhnuli, i když na ně mířily hlavně tanků, kulometů a samopalů. Sami se přichystali
k obraně, prováděli intenzivní zpravodajskou činnost a dokonce třetí rota pluku – slavná
rota C – se ukryla se zbraněmi v nedalekých lesích, aby případně plnila úkoly při obraně
města i tehdejších ústavních činitelů.

Velké prázdniny skončily
Jestli se někdo domnívá, že měsíce červenec a srpen jsou pro pracovníky Ústřední
školní jídelny Holešov měsíci odpočinku, tak se v tomto ohledu velmi mílí.
V celém měsíci červenci jsme vařili pro naše MŠ a to MŠ Masarykova a MŠ Žopy.
K tomu jsme přibrali MŠ Roštění a Přílepy. Navíc jsme připravovali jídlo pro kurzy Letní výzva pořádané na 1. ZŠ Holešov. Současně s tím začala v červenci velká oprava
přípravny masa a zeleniny a v rámci přípravy na možný návrat opatření spojených
s Covidem 19, jsme budovali svépomocně třetí jídelnu určenou pro 100 dětí.
V měsíci srpnu jsme umožnili využití našich jídelen pro hudebníky v rámci Barokní
hudby Holešov. Dokončila se oprava jídelen a dokončilo vybudování třetí jídelny. Nyní
je kapacita našich jídelen 300 míst u stolu. Absolvovali jsme několik školení. Hlavním
tématem srpna byl především generální úklid celé Ústřední školní jídelny Holešov,
včetně drobných oprav. Na konec měsíce srpna jsme si ještě přidali přípravu jídla pro
Dožínky Mikroregionu Holešov, pořádané 29. 8. 2021.
Nakonec jsme zvládli vše a již se těšíme na měsíc září a naše strávníky. Doufáme,
že situace bude lepší, než v minulém školním roce a více se užijeme.
Kolektiv ÚŠJ Holešov
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Holešovská zpívající klavíristka Venika Hartlyn vydává album Devotedly
Písničkářka a klavíristka původem z Ludslavic před
několika lety předskakovala slovenské zpěvačce Kristíně
v zámeckém New Drive Clubu a hudbě se věnuje stále.
V roce 2020 vydala své debutové album Songflowers
s autorskými písněmi postavenými na klavíru a tento rok
navázala dalším EP. Venika má osobitý hlas a zajímavé
klavírní linky s výraznými melodiemi, které některým
posluchačům evokují Tori Amos. V úvodní skladbě Metro, která je o městském shonu a každodenním cestování
podzemní dopravou, usedl za bicí mladý talentovaný
bubeník Jan Nezval pocházející z Dobrotic a současně

student Ježkovy konzervatoře v Praze. Píseň Heaven je
naopak éterická, meditativní s výraznou úlohou bezpražcové baskytary. Nové album Devotedly obsahuje
3 studiové písně a 3 živé nahrávky z live session z klubu
Kaštan v Praze.
Obě alba se dají zakoupit na e-shopu Supraphonline a poslechnout si je můžete také na všech streamovacích platformách (Spotify ad.). Zajímavostí také je,
že jejich vizuální podobu vytvořila Veronika Krejčí, jenž
je původem z Rusavy a ve volném čase se věnuje kresbě
a fotografování.

V Jankovicích šly děti
z pohádky do pohádky
V nezvyklém zářijovém termínu se téměř dvě stovky
nadšených děti vydalo na putování Z pohádky do pohádky.
Mohly si tak vychutnat procházku jankovickou přírodou,
neboť ve zdejším lese ožilo téměř čtyřicet pohádkových
postav. Děti viděly perníkovou chaloupku i s ježibabou, rytíře Brtníka s dcerou Leontýnkou, Křemílka a Vochomůrku,
Trautenberka s Krakonošem, Jáju a Páju s dědou Lebedou
a spousty dalších postav, které znají z večerníčků a filmů.
Pohádkové bytosti měly na svých stanovištích připravený
úkol a jako odměnu sladkosti a ovoce.
Po návratu z pohádkového lesa vozil děti oblíbený
vláček Pacifik a v doprovodném hodinovém programu si
na závěr odpoledne zazpívaly a zatancovaly v hudebním
pořadu Culinka a tancohrátky.

Umění Pravdivosti, Soucitu
a Snášenlivosti
Holešovský zámek bude na podzim hostit mimo jiné další zajímavou výstavu.
Mezinárodní výstava obrazů „Umění Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti“ zobrazuje
úžasný vnitřní duchovní svět lidí, kteří se věnují duchovní disciplíně Falun Gong (zvané
také Falun Dafa) a vnější lidskou tragédii praktikujících žijících v Číně, kteří jsou kvůli
svému způsobu života založeném na zásadách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti krutě
perzekvováni čínským komunistickým režimem.
Výstava potrvá od 23. září do 5. listopadu 2021
Falun Gong je prastará metoda zušlechťování těla a mysli, jejíž podstatou jsou zásady pravdivosti, soucitu a snášenlivosti (Zhen, Shan a Ren). Když člověk tyto principy
uplatňuje v každodenním životě,
dosáhne vnitřního klidu. Část
výstavy také ukazuje, jak meditační praxe Falun Gongu mění
lidské životy a jak se lidé vrací
k tradičním čínským morálním
hodnotám.
Výstava představuje výtvarná díla 18 umělců většinou
pocházejících z Číny. Iniciátorem
výtvarné tvorby představované
na výstavě byl čínský profesor
výtvarného umění a uznávaný
sochař Zhan Kunlun, kterému
se roce 2001 podařilo dostat
z čínského převýchovného pracovního tábora a odjet do zahraničí.
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Holešovští tenisté se utkali v klubovém přeboru ve čtyřhře
Sobotu jako malovanou si užili všichni tenisté a jejich fanoušci, kteří se zúčastnili tradičního turnaje TC Holešov ve čtyřhře. Na čtyřech tenisových kurtech se utkalo
24 dvojic, tedy plné obsazení, kdy nepsané pravidlo praví, že by každá dvojice měla splňovat věkový limit, a sice
mít v součtu věku obou hráčů více než 65 let.

Všichni tenisté odváděli skvělé výkony a na kurtech
nechávali všechno. O senzační podívanou a napínavé
chvíle se pak postarali hlavně hráči, kteří se probojovali
do čtvrtfinále a výš. Sety byly velmi vyrovnané a mnohdy opravdu velmi dlouhé, finále se tak dohrávalo až za
tmy. Ovšem díky tomu, že kurt číslo 1 od loňského roku

disponuje osvětlením, nebyl průběh turnaje narušen.
Vyrovnané finále patřilo dvojicím Horejš-Zapletal a Krejčiřík-Pohanka. Divákům byly nabídnuty skvělé momenty a kvalitní výměny. K vítězství se probojovali hráči Dan
Horejš a Zdeněk Zapletal, kterým patří velká gratulace.
Hana Helsnerová

10. ročník tenisového
turnaje V. I. P.

Na konci července se uskutečnil v Holešově na střelnici
10. ročník tenisového turnaje V. I. P. ve čtyřhrách. Vítězem
se stala dvojice Jiří Kulda a Jiří Polášek. Turnaje se již poněkolikáté zúčastnil předseda poslanecké sněmovny Radek
Vondráček, který společně s Boronislavem Melicharem
zvítězili v ceně útěchy.

Medailové žně atletů jsou odměnou za vytrvalost a píli!
Závěr letních prázdnin s sebou přinesl několik
atletických závodů, kterých se zúčastnili i členové Atletiky Holešov. Velmi potěšující, a rovněž do budoucna
zavazující pro všechny v klubu, je nejen početná účast,
ale i úspěchy, kterých se v závěru letních prázdnin urodilo doslova jako hub po dešti!
O víkendu 28. a 29. 8. proběhlo v Plzni Mistrovství
České republiky atletů a atletek do 22 let. Na tento velmi
prestižní a kvalitně obsazený republikový šampionát se
z tréninkové skupiny Jakuba Hřiba dokázala nominovat
dvojice juniorských závodníků – Denisa Peričová a Matěj
Eliáš. Denisa je universální skokankou, která v Plzni závodila ve skoku o tyči. V konkurenci například mistryně
Evropy do 23 let obsadila výkonem 341 cm velmi cennou
6. příčku. Matěj Eliáš, trénující v Holešově, a díky své výkonnosti závodící za výběrový klub Atletické akademie
Zlínského kraje, patřil po uzávěrce přihlášek k favoritům,
a tuto nelehkou roli dokázal potvrdit. V sobotním rozběhu, který zkušeně vyhrál, dokázal pošetřit síly na nedělní
finále, kde nestačil jen na dva své soupeře, a v kategorii do 22 let, do které bude patřit ještě další 4 sezony,
si doběhl pro fantastickou bronzovou medaili! Úroveň
jeho aktuálních osobních rekordů (49,9 s na 400 a především 1:52 min na 800 m) jej navíc řadí velmi vysoko
v historických tabulkách juniorské kategorie!
Velice potěšující navíc je, že i pomyslné podhoubí
v podobě mladších kategorií pořádně vystrkuje růžky.
Předposlední prázdninový den, v pondělí 30. 8., se uskutečnil v Uherském Hradišti Krajský přebor jednotlivců

20 | holešovsko

staršího žactva, kde se to žlutočernými dresy holešovské
atletiky jen hemžilo, a pomyslně cinkala jedna medaile
za druhou.
Celkový zisk 9 medailí je dosavadním rekordem klubu a velkým příslibem i do dalšího období.
Přehled medailistů:
Petr Greguš: 1. místo – 100 m překážek
Michaela Petrželová: 2. místo – 150 metrů a 3. místo –
300 metrů
Jakub Hofman: 2. místo – skok o tyči

Vendula Miková: 3. místo – 100 m překážek a skok daleký
Kateřina Menšíková: 3. místo – skok vysoký
Gabriela Solařová: 3. místo – hod kladivem
štafeta žákyň 4 x 60 metrů – 3. místo
Všem aktivním a poctivým členům klubu patří velké poděkování za příkladný přístup k tréninku a vzornou
reprezentaci klubu a města!
NEMUSÍŠ BÝT DOBRÝ, ABYS K NÁM MOHL PŘIJÍT.
MUSÍŠ K NÁM PŘIJÍT, ABYS MOHL BÝT DOBRÝ!

www.holesov.cz
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Diskuze a otevřenost je základ aneb jak to funguje
Už rok mohou zájemci o tanec v Holešově navštěvovat soukromé taneční studio. Z oken nenápadného
domu ve Všetulích se ozývá taneční terminologie, hudba a smích. Majitelku Janu Lochmanovou, energickou
osobu, která se v tanečním umění pohybuje už třicet let,
jsem jako maminka jedné z tanečnic vyzpovídala a chci
se s vámi o rozhovor podělit.
Paní Jano, pro otevření tanečního studia jste
si vybrala dost nešťastnou dobu. (smích)
To slýchám poměrně často, ale já to tak neberu.
Každá doba přináší možnosti, jde jen o to je hledat. Mě
vlastně co-vid-time poskytl čas na určitou revizi toho
co chci, jak to chci a s kým chci spolupracovat. Nebudu předstírat, že učit tanec na dálku on-line šlo ihned,
ale nakonec se podařilo nacvičit i dvě celovečerní představení. K tomuto musím říci, že bez komunikace s vámi
rodiči, kteří poskytli dětem techniku k on-line přenosům, bychom to asi tak dobře nezvládly.
Právě on-line vysílání se mi líbilo. Máte nějaké IT zkušenosti, nebo „ajťáka“ v blízkém okolí?
(opět smích)
Mé IT zkušenosti jsou pouze uživatelské. S výběrem
aplikace mi pomohl kamarád, který tomu na rozdíl ode
mě rozumí. Co se týká živého vysílání hodin, žádnou
speciální techniku nemám. Koupila jsem kameru, přídavné reflektory a mikrofon, manžel přizpůsobil pokojík
v domě a bylo hotovo. Jak víte, vysílala jsem dle rozvrhu,
a tak jsme vlastně kontinuálně pokračovaly a nenarušil
se ani rytmus výuky, ani náš společný kontakt.
Nebudu zastírat, že jsem byla přenosům přítomna. Zaujalo mě, jak si s děvčaty povídáte a jak
se dopracováváte k výsledku.
Víte, když žačce nemůžete pomoci či ji opravit
dotykem, musíte mluvit. Musíte opisem vysvětlit, co
po dětech chcete. Ony jsou velmi vnímavé a otevřené.
U vyšších ročníků jsem občas fungovala jako suchá vrba,
ale i to bylo v době lockdownu třeba.
Takže i představení vznikají z dialogu?
Samozřejmě. Musíme si uvědomit, že tanec je
sdílení myšlenky, času a prostoru a každá z tanečnic se

na téma dívá jinak. V podstatě já jako choreograf je seznámím s myšlenkou a tím nastartuji tvůrčí proces, kdy
hledáme odpovídající pohybový slovník a možnost zpracování. Myslím, že má-li být projev na jevišti uvěřitelný,
musí děti vědět, o čem tančí. Co se týká kostýmů, mé
žačky mi bezvýhradně věří. Na jedné straně je to fantastické, na druhé si uvědomuji velkou zodpovědnost, protože pokud se v kostýmu nebudou cítit dobře, nebude
představení stoprocentní.
Musím doplnit, že kostýmy vytváříte sama.
Vraťme se ještě k představením. Ve školním
roce 20/21 byly dvě celovečerní – Ať žije Silvestr
a Bílé vězení a pak několik menších. Vsadila jste
na on-line přenos, jak je hodnotíte zpětně?
Na Vánoční představení se děvčata neuvěřitelně
těšila. Také to bylo vidět na výkonech. Ne, že by se nic
nedalo vylepšit, ale jako celek bylo z mého pohledu svěží
a plné pozitivní energie. To, co se tak úplně nepodařilo
z mé strany, byla propagace. V podstatě se stále učím. Při
Bílém vězení už jsem věděla jak a co. Děvčata se výborně
ztotožnila s tématem a výsledek byl nad očekávání.
Myslím, že i použití jejich domácích nahrávek,
ve kterých odpovídaly na otázky a video projekce, do-

dalo představení další rozměr. No a ty menší vystoupení jsme si dělaly pro radost. Ať už to byl večer Umění
do výloh nebo Krokovka na náměstí společně s Tancem
za sklem v městské knihovně či ve vestibulu kina k příležitosti Mezinárodního dne tance. Poslední vystoupení
jsme měly na Festivalu židovské kultury v Holešově
v rámci zahajovacího večera. Je dobře, když má taneční
mládí možnost poznat i poněkud závažnější témata.
Pořádáte i letní taneční školu a poměrně hodně soustředění pro nás - žákyně tanečního studia,
ale i pro veřejnost.
Je to tak. Díky spolupráci s několika přáteli, se mi
podařilo uspořádat čtyři taneční víkendovky a letní taneční školu. Veřejnost si zatím na tuto možnost zvyká,
ale ohlas mých žaček a rodičů mě překvapil a moc potěšil. (nyní se směji já) Myslím, že ve veřejnosti stále
přetrvává jakýsi ostych či stud. Přitom je zbytečný. Když
přijdete ke mně na hodinu, víkendovku, seminář, tak nepředpokládám, že umíte. Neumíte, a proto jste se přišli
něco naučit. To říkám i všem svým žačkám.
To je pěkná tečka za naším povídáním. Ať to
všem žačkám i nadále tančí. Za mladé tanečnice
a jejich maminky jedna z nich.

Motokáry po 30 letech ovládly „Rymický trojúhelník“
Pro mnohé nevídaná podívaná, pro jiné důvěrně
známý pohled, zvuk i vůně. Po třiceti letech se do Rymic
vrátily závody motokár. Napínavému odpoledni s nádechem nostalgie neodolaly stovky návštěvníků.
S nápadem přišlo několik nadšenců, kteří již v minulém roce zorganizovali nultý ročník výstavy rymických veteránů. Hlavním cílem bylo uspořádat exhibici
a připomenout si tu nenahraditelnou atmosféru závodů
motokár. Rymický trojúhelník, který získal svůj název
díky tvaru trati, nám nabídl opravdu zajímavé pohledy,
kdy se motokáry proháněly kolem kostela nebo ostře
řezaly „vracečky“. Zážitek to byl vskutku jedinečný, pro
některé dokonce adrenalinový. Lidé v publiku vzpomínali, jak to bylo „tehdy“ a někteří dokonce plánovali,
že pokud se tradice udrží, tak nebudou váhat a motokáru si také pořídí.

V několika kategoriích se představily více než dvě
desítky jezdců, došlo také na karamboly, naštěstí ale ne
vážného charakteru. A jelikož nešlo o závody v pravém
slova smyslu, vítězi se stali všichni. Návštěvníci si mohli
tehdejší závody motokár připomenout díky výstavě

fotografií a také prostřednictvím večerního promítání
dobových nahrávek.
Teď už nezbývá, něž jen počkat, jestli se v Rymicích
rozhodnou tuto tradici oživit i pro příští léta.
Hana Helsnerová
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Holešovský fitness zázrak
Tak bych pojmenoval skutečnost, že se během jednoho týdne podařilo zařídit novou posilovnu „Fitness
klub“, jako náhradu za uzavřený sport Relax.
Poté, co bylo jisté, že budova bazénu musí být po
dobu rekonstrukce uzavřena včetně provozu fitka se na
mě obrátili zástupci 80 sportovců, kteří zde pravidelně cvičili. Hned na prvním setkání jsem zjistil, že jde
o zapálené lidi, kteří jsou ochotní pro svou věc obětovat
spoustu energie a času, a proto jsem ani chvíli neváhal
a slíbil pomoc. Stanovili jsme si postup a během týdne,
kdy jsme prověřovali možnosti nového umístění a orga-

nizaci provozu v návaznosti na ekonomiku, jsme dospěli
k závěru, že nejschůdnější a nejrychlejší cestou je, aby
spolek Orel jednota Holešov založil nový sportovní oddíl „fitness klub“. Ten smluvně zajistí prostory a stroje
i pracovně právní vztahy. Členové klubu se postarají
o přestěhování i samotný chod zařízení. To vše díky
vzájemnému pochopení, spolupráci a vstřícnosti všech
zúčastněných stran: tedy především kolegům ve vedení
města, MKS Holešov, společnosti Tepelné hospodářství
a samozřejmě sportovců proběhlo během jednoho týdne! Vlastní demontáž, převoz i úklid nových prostor se
díky sportovním nadšencům a jejich sponzorům zvládl
za jediný den.
Klub je umístěn v přízemí budovy kina, je k dispozici
všem jeho členům, kteří na jeho provoz přispívají částkou
70,- Kč za jeden vstup. Tak je zkalkulována cena na základě dnes známých nákladů a předpokládaných výnosů
a může se tedy ještě změnit směrem dolů, ale i nahoru.
O podmínkách členství Vás ochotně seznámí obsluha.
Chtěl bych všem poděkovat, nemohu nikoho jmenovat, protože by to bylo vůči ostatním nespravedlivé.

Tábory holešovských skautů
Konečně bylo léto, a konečně se mohlo vyrazit. Kam
jinam, než na skautský tábor? Klíště, Opi a Včelka nám je
přiblíží.
Klíště: Ahoj! Tak jaký byl tábor?
Opi: Skvělý!
Klíště: Jak dlouho jste tam byly?
Opi: No, jak kdo. Tábor trval dva týdny, ale skautky
měly před táborem ještě týdenní stavěčku.
Klíště: Takže ty nejstarší tam byly tři týdny?
Opi: Ano, skoro celý červenec.
Klíště: A jak taková stavěčka probíhá?
Opi: Hmm, jak bych ti to vysvětlila? Staví se stany,
kuchyň, latríny, prostě všechno, co je potřeba pro chod tábora. Hlavně je to sranda.
Klíště: A co teda ten tábor? Kolik vás tam bylo?
Opi: Asi kolem třiceti, možná čtyřiceti.
Klíště: Fakt? To je super!
Opi: Jo jo, je to bezva počet na velké hry jako je ešusovka nebo buldok.
Klíště: To zní dobře. Co jste kromě těchto her dělaly?
Opi: Toho bylo fakt hodně, ale můžu vypíchnout
to nejlepší.
Klíště: Povídej!
Opi: Tak třeba jsme si zkoušely vařit na ohni, vyřezávat
lodičky, vyšívat nebo jíst hůlkami...
Klíště: Hůlkami? Proč jste jedly hůlkami?
Opi: Nooo… téma celého tábora byla Asie. Našim
úkolem bylo vysvobodit vesnici od starodávné kletby.
Klíště: A povedlo se vám to?
Opi: Ano! Ale musely jsme cestovat po různých asijských zemích, jako je třeba Japonsko, a tam plnit různé
úkoly.
Klíště: A co tě na tom všem bavilo nejvíc?
Opi: Jako na táboře celkově?
Klíště: Jo.
Opi: Líbilo se mi, že jsme hodně zpívaly. S kytarou
i s ukulele, ale i jen tak. Celým táborem panovala super
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přátelská atmosféra. Bezva bylo taky střílení z luku a super
jídlo. Hlavně tofu a lívance. Jo a na konci tábora se nám
povedl udělat krásný závěrečný oheň ve tvaru šestihranu.
Klíště: Škoda, že jsem u toho nebyla. Máte aspoň fotky?
Opi: Jasný, máme je na stránkách. Můžeme se na ně
někdy spolu podívat.
Klíště: To zní dobře. A jaké to, Včelko, bylo na chlapeckém táboře?
Včelka: Tábor skautů začal letos tak, jak je již tradicí,
hned první prázdninový den. Vedoucí spolu se staršími
skauty vyrazili na krásnou louku poblíž Lačnova. Čekala
nás spousta práce, mimo běžné táborové stavby si letos
poprvé skauti vyzkoušeli stavbu vlastních podsadových
stanů z krajinek, což nebyl vůbec jednoduchý úkol, ale
nakonec jsme vše důležité stihli, a tak mohla vlčata přijet
o pár dní později do již (téměř) postaveného tábora.
Příjemným překvapením po téměř roce a půl on-line
schůzek pro nás byla velká účast skautů a vlčat, kterých
bylo tento rok dohromady 24. Nám všem už pobyt v přírodě moc chyběl, a tak jsme si tento tábor obzvlášť užili.
Klíště: A jaká byla náplň vašeho čtrnáctidenního tábora?
Včelka: Hráli jsme spoustu her (třeba lakros nebo
frisbee), samozřejmě jsme taky pracovali a udržovali tak

Koho však určitě musím zmínit, tak je Petra Pospíšilová,
skvělá organizátorka, trenérka a vedoucí klubu.
Je to jeden z holešovských příběhů, které mě naplňují energií a dávají mé práci smysl.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta

Házená Holešov
Rozpis zápasů II. ligy mužů – Jižní Morava - podzim
2021/2022
Ne 19. 09. 2021 11.00 Holešov - Ivančice
Ne 26. 09. 2021 18.00 Kuřim - Holešov
Ne 03. 10. 2021 11.00 Holešov - Kostelec
Ne 10. 10. 2021 17.00 Újezd u Brna - Holešov
Ne 17. 10. 2021 11.00 Holešov - Olomouc
Ne 24. 10. 2021 17.00 Juliánov - Holešov
Ne 31. 10. 2021 11.00 Holešov - Maloměřice B
Ne 14. 11. 2021 11.00 Holešov - Prostějov
So 20. 11. 2021 17.00 Velké Meziříčí - Holešov
Ne 28. 11. 2021 11.00 Holešov - Bohunice
Ne 05. 12. 2021 17.00 Telnice - Holešov
tábor v chodu. Občas nás svou přítomností poctil dokonce
samotný Sherlock Holmes, kterému jsme v průběhu celého
tábora pomáhali vyřešit všemožné případy a porazit jeho
odvěkého nepřítele – Moriartyho, což se nám nakonec
podařilo.
Tábor skončil a my už se těšíme na zahájení dalšího
skautského roku!
http://junak.zholesova.cz
Opi, Klíště, Včelka

www.holesov.cz
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Lví silou, vzletem sokolím
Na sklonku srpna i prázdnin se v rekreačním středisku
Ondráš uskutečnil pobytový tábor pod hlavičkou T.J. Sokol
Všetuly, kterého se zúčastnilo celkem 29 dětí, převážně
mladí Sokoli, ovšem vítaní byli i nečlenové. Tábor se nesl
v duchu tématu „Cesta kolem světa“ – jednotlivé týmy
reprezentovaly kontinenty a zeměmi ze všech koutů světa
byly inspirovány některé z her a aktivit. Od skládání japonského origami až po hledání lesních skřítků, jakožto bytostí
typických pro anglickou a irskou mytologii. Došlo ale samozřejmě i na tradiční klasiky, jakou je hra „žezlo“, při níž naše
skvělá zdravotnice Nikola byla vždy v pozoru, jelikož doba
hraní této dětmi suverénně nejoblíbenější hry byla zároveň
dobou nejvytíženějších návštěv „marodky“.
Krom běhacích her se dostalo i na klidnější aktivity,
jako třeba vyrábění táborové pošty, barvení kamínků, pletení náramků, přičemž táborovým trendem se staly barevné bavlnky, které naše zkušené vlasové stylistky Ivča a Niky,
zaplétaly dětem do copánků. Tomuto trendu se nevyhnuli
ani kluci, a dokonce ani mnozí z vedoucích. Počasí bylo
o dost chladnější a deštivější, než si asi mnozí z nás představovali, ovšem dokázat se bavit i za nepříznivého počasí
je teprve ta pravá výzva, kterou jsme snad zdárně zvládli.
Součástí programu byly i klasické aktivity jako stezka odvahy, večerní táboráky, táborová diskotéka, kino,
či soutěž „I Sokol má talent“, ve kterém se děti předvedly se
svými vystoupeními – a že to stálo za to. Ve středu program
obohatila naše zdravotnice kurzem první pomoci následovaném bojovkou, ve které musely děti zužitkovat naučené

dovednosti při řešení simulovaných situací, do kterých by se
v reálném životě mohly někdy dostat. Nutno říct, že děti to
zvládly velmi dobře a tato aktivita slavila úspěch. Poslední
den se nám také nevyhnula kanadská noc, po které ráno
nejedno dítě (i dospělý) skončilo s rukama od pasty na klice,
či stylově vyzdobenými chatkami – přičemž žerty pokračovaly, ostatně jako celý týden, i v rámci týmu vedoucích.
Pevně doufám, že jsme
si všichni tábor užili. Velké
poděkování patří našemu
hlavasovi Pepovi, bez něhož
by se nic z toho neuskutečnilo, královně kontroly
a nejvyšší hodnotitelce
úklidu chatek Lucce, jejíž
zkušenosti se hodily i nám
ostatním, a také Pavlovi, za
jeho sokolskou nezištnou
výpomoc. Další velký dík
patří i programovému vedoucímu Zdeňovi „Vrtulkovi“, kterému vděčíme nejen
za parádní program, ale
i za táborovou čepici, která
obletěla snad všechny děti
a stala se jedním ze symbolů letošního tábora. Nesmí se zapomenout ani na

kuchařky a sokolky Jitku a Miladu, které nás svým skvělým
kuchařským umem zásobovaly energií. Zdravotnice Nikča
vždy ochotně a obětavě zakročila při každé oděrce a stala
se nedílnou součástí našeho týmu. No a neopomíjejme tým
vedoucích, který tvořili Matěj, Ivča, Anet, Petra a Kamil. Poslední dík patří dětem, byla to skvělá parta a my jsme rádi,
že jsme je všechny mohli poznat a užít si s nimi tento tábor.

SFK Elko Holešov - rozpis utkání září + říjen
MUŽI „A“
26. 9.

15:30

1. FC Viktorie Přerov - SFK ELKO Holešov ,,A"

14:00 auto

2. 10.

15:00

SFK ELKO Holešov ,,A" - FC TVD Slavičín

Střelnice

9. 10.

14:00

FC Vsetín - SFK ELKO Holešov ,,A"

13:00 bus

16. 10.

14:30

SFK ELKO Holešov ,,A" - TJ Skaštice

Střelnice

23. 10.

14:30

TJ Valašské Mezičíří - SFK ELKO Holešov ,,A"

12:30 bus

31. 10.

14:00

SFK ELKO Holešov ,,A" - SK Hranice

Střelnice

MUŽI „B“
NE

26. 9.

15:00 FC Kostelec - SFK ELKO Holešov ,,B"

NE

03. 10. 10:15 SFK ELKO Holešov ,,B" - SK Jaroslavice

NE

10. 10. 14:30 TJ Ludkovice - SFK Holešov B

NE

17. 10. 10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - FK Admira Hulín

NE

24. 10. 13:30

Slavkov p/H - SFK Holešov B

NE

31. 10. 10:15 SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Sokol Tečovice

Všetuly
Všetuly
Všetuly

Prosíme, aby diváci dodržovali hygienicko - epidemiologická opatření dle MZČR. Všem
fanouškům děkujeme za velkou podporu. Potřebujeme Vás!
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Holešov bodoval v celostátním kole Dětské Porty
4. září 2021 se konalo v Kroměříži celostátní finále
pěvecké a hudební soutěže – dětská Porta 2021. Organizátorem této celostátní akce byla Olomoucko – zlínská
krajská rada Pionýra.
Z oblastního kola, které proběhlo v prosinci 2020
on-line formou postoupili do celostátního finále Vanesa
Korenačková, Ladislav Pešák, Alžběta a Tereza Doleželovy, Amálie Jurášková, Tereza Pospíšilová, hudební skupina Grilmeni a zpívající oddíl Kamarádi. Za autorskou
tvorbu do celostátního finále postoupili Daniel a Vojtěch
Tesařovi a Lenka Heráková.
Celostátní finále provázelo nádherné slunečné
počasí. Akce se uskutečnila v areálu Starého pivovaru
v centru Kroměříže.

V průběhu celého dne se vystřídali před zraky odborné poroty i před zraky diváků finalisté z celé České
republiky.
Po celou dobu vládla na nádvoří Starého pivovaru
pohodová atmosféra umocněná krásnými písničkami
a melodiemi.
S velkým napětím jsme očekávali večerní vyhodnocení, které následovalo po koncertě Pavlíny Jíšové. Měli
jsme velkou radost z úspěchu pionýrského oddílu Kamarádi, který získal v kategorii T 1.místo a také z úspěchu
Daniela a Vojtěcha Tesařových, kteří byli oceněni za autorskou tvorbu a ve své kategorii si vyzpívali 2. místo.
Pro všechny mladé zpěváky byla účast v tomto finále velkou zkušeností a také úžasnou motivací! Děkujeme
všem za účast a vzornou reprezentaci našeho oblastního
kola a těšíme se na všechny
milovníky zpěvu a hudby na
oblastním kole dětské Porty
a Melodie 6. 11. 2022 v SVČ
TYMY v Holešově.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni organizátoři
za skvěle zvládnutou akci!
Za pořadatele oblastního kola
Jarmila Vaclachová

T-mobile Olympijský běh byl v Holešově zalitý sluncem
Stejně jako na mnoha místech ČR, tak i v Holešově, se
dne 8. 9. 2021 běhalo pro dobrou věc – na oslavu mezinárodního olympijského dne. Tento závod byl přeložen z června. Jsme moc rádi, že se v náhradním termínu Olympijský
běh podařilo uskutečnit.
Tento běh má také v Holešově již svou dlouholetou
tradici. Tradičně běh organizuje SVČ TYMY Holešov za velké
pomoci a spolupráce mnoha dobrovolníků. Patronem akce
byl v letošním roce Ondra Němec – známý maratonský běžec. Ten také byl na startu, kde odstartoval dětské i dospělé
kategorie a vítězům předal zasloužené medaile.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu běželo dětské
tratě 100m, 500m a 1000m celkem 40 dětí.
Vítězi v kategorii dětí do 4 let na 100m byl Hugo Gajdošík a mezi děvčaty Agnes Smyčková, v kategorii dětí 5
– 6 let na 100 metrů byl vítězem Lukáš Vykoukal a z děvčat
Hana Odstrčilíková. V kategorii na 500m děti 7 – 8 let
byl vítěz Adam Smyček a mezi děvčaty Adéla Sklenářová.
V kategorii dětí 9 – 10 let první místo obsadil Petr Sklenář
a mezi dívkami Aneta Zavadilová. V kategorii 11 – 12 let
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první místo Jakub Truhlář a mezi děvčaty Adriana Vránová. V nejstarší dětské kategorii 13 – 15 let na 1000m byl
vítězem Daniel Šelepský a mezi děvčaty Gabriela Solářová.
Do hlavního závodu na 5 km se zaregistrovalo celkem 82
běžců. Trať odběhlo pouze 66 z nich. V kategorii dospělých
se na prvním místě umístila Dana Jiřičná s časem 22.47
a mezi muži Vojtěch Sklenář s časem 17.23.
Běžce přišel osobně podpořit také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert.
Trať Olympijského běhu vedla krásným prostředím
zahrady holešovského zámku. Toto prostředí přilákalo běžce nejen z Holešova, ale také širokého okolí. Přijeli k nám
sportovci ze Zlína, Hranic, Prostějova, Přerova atd... Celé
sportovní odpoledne provázelo krásné slunečné počasí
a letní teploty.
Děkujeme všem běžcům, kteří se zúčastnili Olympijského běhu u nás v Holešově. Poděkování si zaslouží všichni, kteří nám pomohli při organizačním zajištění této akce.
Jmenovitě děkujeme panu Jaroslavu Šaškovi, Ondřeji
Němcovi, Pavlu Žákovskému a Pavlu Žákovi. Děkuji také za
spolupráci Technickým službám
Holešov.
Jejich pomoci si velmi vážíme. Jsme moc rádi, že Olympijský běh má v Holešově již své
pevné místo. Již nyní se těšíme
na příští ročník olympijského
běhu, jehož hlavní myšlenkou je - není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!
Mgr. Jarmila Vaclachová,
SVČ TYMY

TYMY
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
ZÁŘÍ 2021:
21. 9. EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – od 15 do 17 hodin,
hry s angličtinou, konverzace s rodilým mluvčím
24. – 25. 9. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin,
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15 hodin u TYMY,
Do 21. 9. můžete přihlásit šikovné a talentované
děti do 14 let z různých oblastí /sport, tanec, zpěv,
hra na hudební nástroje, matematika, fyzika, jazyky, atd…./ do krajského kola Zlatého oříšku – více
info na : www.zlatyorisek.cz
ŘÍJEN 2021:
2. 10. Všetulský jarmark + výtvarné a keramické
dílny od 9 do 12 hodin v areálu SVČ TYMY, občerstvení, stánky s řemeslnými výrobky, prohlídka SVČ
TYMY...
7. 10. DRAKIÁDA – pouštění draků, soutěž o nejhezčího draka
10. 10. Krajské finále Zlatý oříšek – 3. ročník ve Zlínském kraji, od 16 hodin v holešovském zámku
22. – 23. 10. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin
23. 10. Den zdraví pro celou rodinu – od 9 hodin
v SVČ TYMY
Středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Podzimní prázdniny
středa 27. 10. Sportovní vyžití + výtvarné a keramické dílničky 9:00 – 16:00 hodin, cena 350 Kč
pátek 29. 10. Sportovní vyžití + výtvarné a keramické dílničky 9 :00 – 16:00 hodin, cena 350 Kč
Je možnost přihlásit se i na jednotlivé dny
Cena zahrnuje odbornou práci pedagoga, pomůcky,
dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2021:
5. 11. Slavnost broučků
6. 11. Krajské kolo pěvecké soutěže pro děti a mládež DĚTSKÁ PORTA A MELODIE
PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT PRO DĚTI v období
jarních prázdnin
7. - 11. 2. 2022 !!! Informace a přihlášky a bližší
informace jsou k dispozici již nyní v kanceláři SVČ
TYMY
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými
instruktory lyžařské školy ESKIMÁK. Předpokládaný
termín zahájení 24. – 28. ledna 2022 (pondělí až
pátek po vyučování). Výcvik bude probíhat ve SKI
areálu Troják.
STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022, bližší informace v kanceláři TYMY a na
tymycentrum.cz, každý všední den od 8 do 18 hodin, zahajovací hodiny sledujte na
našich stránkách + FB, bližší informace v kanceláři
SVČ TYMY 734 358 563

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY / INZERCE

Lidé ve výpovědi nemusejí skončit
v evidenci Úřadu práce ČR
Doposud známou praxí je, že do evidence nezaměstnaných se člověk zapsal v době,
kdy mu skončil pracovní poměr. Úřad práce ČR (ÚP ČR) nabízí bezplatné služby, jejichž
prostřednictvím pracuje s lidmi již ve výpovědní době a snaží se jim připravit mix aktivit,
aby v ideálním případě přešli rovnou z práce do práce a nestali se nezaměstnanými.
Nový projekt OUTPLACEMENT cílí na všechny, kteří dostali výpověď, nejen z důvodu hromadného propouštění, nebo jsou-li ve výpovědní době, či jim končí pracovní poměr na dobu
určitou. U hromadného propouštění mají zaměstnavatelé povinnost hlásit ÚP propouštění
předem, jiné je to u ostatních končících pracovních poměrů.
Jelikož podmínkou projektu OUTPLACEMENT je, že žadatel musí o začlenění do projektu
požádat pouze v době, kdy je ještě zaměstnán, je nutné se do programu hlásit a evidovat se
jako zájemce o zaměstnání už během běžící výpovědní doby, tedy okamžitě, jakmile zaměstnanec přijme výpověď.
Nová služba funguje v celé ČR od června 2020 a během prvního roku bylo do projektu zařazeno 1 600 lidí v rámci ČR. Jelikož úřady práce evidují firmy, které hledají zaměstnance, dokážou lidem ve výpovědi najít adekvátní práci, zajistit jim rekvalifikaci na jinou profesi apod.
Projekt je zajímavý i pro samotné zaměstnavatele, kteří na vytvoření pracovního místa
pro nového zaměstnance v rámci projektu OUTPLACEMENT mohou získat měsíčně až 15 tisíc
korun po dobu až devíti měsíců.

Sledujte nás na webu a sociálních sítích
www.holesov.cz, www.holesov.info
- město #cityholesov
www.facebook.com/holesov
- zámek #zamekholesovofficial
www.facebook.com/MKSHolesov
- MIC #visitholesov
www.facebook.com/
- knihovna #knihovnaholesov
MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

ODVOZ A EKOLOGICK
LIKVIDACE
AUTOVRAK
Koupím
tuto
Koupím
tuto
Vystavení
IHNED
PLATNÉHO dokladu
ohýbanou
stěnu
ohýbanou
ekolikvidace
Vašehostěnu
autovraku NA MÍS

Vyplatíme vám za váš autov

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamene

Tel:

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZD

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centr

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

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

Tel.: 603 447 040

Tel.: 603 447 040

Tel.: 603 447 040

SLÉVÁRNA
Hledám byt 3+1
Pilana Hulín spol. s r.o.nebo 2+1, může být
přijme pracovníky do dělnických profesí:
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brusič, formíř, odlévač,
pomocný dělník.
Informace podá výr. ředitel p. Gába,
tel.: 724 812 951

CERTIFIKOVANÉ TESTOVACÍ CENTRUM
PRO VEŘEJNOST, FIRMY, TÁBORY 24 | holešovsko

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům,
může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.

www.holesov.cz

MUDr. Alois Hrabec, Ortopedická ambulance,
Harmony Medical, Třasoňova 4502, KROMĚŘÍŽ
• Provádíme antigenní testy Covid 19 pro TUZEMSKO i ZAHRANIČÍ.
• Covid testy bez registrace a s certifikátem zdarma,
test je plně hrazen ze zdravotního pojištění.
• Výsledek testu na počkání do 10 minut.
Pondělí: 14 – 18
Středa: 10 – 13
Čtvrtek: 10 – 13
Pátek: 10 – 13
Sobota: 10 – 13

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Holešov, Masarykova ulice 635, za vegetariánskou jídelnou
Testování ve dvoře. Každá neděle do odvolání – 14:00 - 20:00
testuje: Palliare – Carpe Diem
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
dohodu o provedení práce. Své životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz
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KÁ
KŮ

u

STĚ
vrak

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice

ec

DARMA

rum.cz

0

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Tel.: 603 447 040

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
(ranní i noční směna)
Hledám byt 3+1
nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

• vedoucí lahůdek pro noční směnu
Rodina hledá dům,
(praxe v oboru nutností)
• dělnice do výrobny teplé kuchyně
24 | (balení
holešovsko
hotovýchwww.holesov.cz
jídel – ranní směna)

může být
i k rekonstrukci.
Tel.: 739 129 737.

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

výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vyINZERCE
hovíte žadateli, který je se svým obydlím
na samotě,
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105
768 52 Míškovice

Oznámení o vyhlášen
přijme doMěstské
hlavního
pracovního
poměru:
kulturní
středisko Holešov
vyhlašuje výběrové
řízení
na
obsazení
místa
údržbář,
technický
pracovník
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek
Popissměna)
činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný
(ranní i noční
za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
• vedoucí
lahůdek
pro noční
směnuve veřejných službách
o platových
poměrech
zaměstnanců
(praxe
v oboru
a správě,
venutností)
znění pozdějších předpisů.
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• vzdělání
elektrotechnického
směru, nebo technické za• dělnice
do výrobny
teplé kuchyně
měření
(min.
střední
odborné
s výučním listem),
(balení hotových jídel – ranní směna)
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
Bližší informace
na skupiny
tel.: 605
638,
• řidičský průkaz
B –272
aktivní
řidič,
pí Sekaninová
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k www.holesov.cz
plnění pracovních povinností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morální 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).

www.holesov.cz
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Vychází 20. září 2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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