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regionální měsíčník města Holešova

Skvělé workshopy, výstavy i koncerty

Jak jsou na tom městské investiční akce?
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Knihovna slaví a my s ní
Pokračování oslav výročí holešovské knihovny na-

bralo na obrátkách a my jsme tak mohli 2. října prožít 
jeden celý den s knihovnou a pestrým programem.

Skutečné divadelní představení předváděli v knihov-
ně Roman Prokeš a Pavlína Wolfová ze Studia Bez kliky. 
Přenesli nás do 17. století a zasvětili nás do tajů knihtis-
ku. Interaktivní a zábavnou formou zapojili nejen malé 
návštěvníky, tisknout na dobovém tiskařském lisu mohli  
i dospělí.

Podobně poutavě hovořila o knihtisku a písmoma-
lířství Markéta Poskočilová, která se o středověk všeo-
becně zajímá již více než 10 let a věnuje právě tomuto 
zaměření. Připravuje si vlastní inkoust, pracuje s pří-
rodními surovinami, dětem vytvořila speciální pracovní 
listy, jezdí přednášet do škol a během svého studia se 
věnovala například genezi a rozboru souboru prvotisků 
olomoucké kapituly. Na ukázky užívání dobových tech-
nik se mohli zájemci přijít podívat na holešovský zámek.

Sobotní odpoledne pak patřilo hlavně dětem  
(i když bavili se i dospělí). Tradiční Noc s Andersenem 
byla přejmenována na Odpoledne s Andersenem, což ale 
neměnilo nic na tom, že na děti čekal nezapomenutelný 
zážitek, navzdory tomu, že jim nemohlo být dopřáno 

nocování v knihovně. Opět se projevila síla a kouzlo ko-
lektivu dobrých duší, které se do svých rolí natolik vžily, 
že bychom jim skoro až uvěřili, že se všechny holešovské 
pověsti opravdu staly. Na děti čekalo na pěti stanoviš-
tích herecké zpracování pověstí, troška osvěty a hlavně 
spousta humoru.

Oslava pak vyvrcholila koncertem Vladimíry Dvořá-
kové a jejích přátel. Koncert byl věnován Jiřímu Suché-
mu a jeho významnému životnímu jubileu. Známé písně 
byly prokládány těmi méně známými a doplněny byly 
recitováním poezie.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo představení 
nové publikace, kterou město Holešov vydalo u příleži-
tosti krásného výročí naší knihovny. O symbolický „křest“ 
dobrou vodou z Rusavy se postaral vodník, který chodil 
hrát karty za hrabětem a kovářem do kovárny.

Je na místě poděkovat všem, kteří se zapojili do pří-
pravy tohoto opravdu nabitého programu. Postarali se 
tak o mnoho dětské radosti, obohacení našeho vědění  
a odreagování se od běžných starostí.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Příchod podzimu - změny ve vedení země i covid…
Vážení a milí Holešováci, 
prožili jsme vyhrocené předvolební období, příchod 

podzimu a postupně směřujeme k finále letošního roku. 
Ale ještě nás čeká v Holešově pokračování a dokončení 
řady důležitých investičních akcí i některá významná 
setkání či připomínky několika výročí a svátků. A také  
si užívejme krásné barevné podzimní dny s uklidňující  
se a usínající přírodou. 

Je třeba poděkovat všem, kteří se zapojili do parla-
mentních voleb a zajímají se o veřejné dění, a především 
těm, kteří zajistili důstojný průběh voleb a fungování 
okrskových volebních komisí v našem městě a regionu. 

Je také nutné se opět smysluplně a s chladnou hla-
vou postavit ke covidové nákaze, kterou v těchto týdnech 
velmi intenzivně doplňují různá respirační onemocnění či 
virózy nejen ve školách, ale i na pracovištích a rodinách. 
V této situaci je dobré používat zdravý rozum a nepodlé-
hat panice nebo zájmům vlivných zdravotnických lobby  
a také dodržovat základní potřebná doporučení a hygi-
enická opatření a především být obezřetní a ohleduplní  
a mít pro sebe navzájem pochopení a uznání. 

„V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé,  
o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich po-
třebují jeřábi nebo mravenci ve svém.“ - M. de Montaigne.

ROZPOČET MĚSTA A INVESTICE
S příchodem podzimu město Holešov a jeho zastu-

pitelstvo připravuje rozpočet na příští rok. Ostatně něco 
podobného se děje i v krajích nebo v Praze ve vztahu 
ke státnímu rozpočtu. Současné prognózy nám ale ne-
dokáží určit přesněji, jak na tom stát bude a také, jaké 
finanční prostředky získá město v rámci rozpočtového 
určení daní. Dva faktory tuto skutečnost zásadně ovliv-
ní - a to je jednak inflace, která nám začne brzy pře-
kračovat oficiálních 6 - 7 procent, a také nedokážeme 
předvídat, jak se k rozpočtu a následným rozpočtovým 
opatřením postaví nová vláda. Tyto skutečnosti tak bu-
dou mít velký vliv na rozpočet města na rok 2022 a jeho 
investice v dalších letech. 

Již nyní musí město a jeho organizace počítat s vý-
razným zdražením energií a pohonných hmot, ale také 
s navyšováním platů podle už schválených vládních 
opatření. Také se městu a jeho obyvatelům do hospoda-
ření začne negativně promítat platnost nového zákona 
o odpadech. Ale nezoufejme, protože: „Nejpodivuhod-
nější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou 
nazývat staré zlaté časy.“ - E. Hemingway.

O právě probíhajících hlavních investičních akcích 
uvádí Holešovsko podrobné informace na dalších stra-
nách. Ve vztahu k budoucnosti města a zajištění jeho 
infrastruktury je třeba ještě uvést, že se již nyní zahajují 
další významné investiční akce.

Jedná se především a další etapu rekonstrukce 
Centra pro seniory. Dodavatelská společnost již sesta-

vila harmonogram prací na r. 2021 - 2023 tak, aby se 
v tomto období opravila střecha, plášť budovy, kotelna, 
odstranily balkony, objekt se zateplil a vytvořily se i dal-
ší prvky, jež pomohou s ekonomikou centra.

Podobně jako ul. Grohova i ulice Plačkov projde re-
konstrukcí, ale zatím jen její vozovka a možná se připojí 
i vybudování nového chodníku. Obyvatelé ulice budou 
městem o investici informováni a smyslem je nyní opra-
vit především komunikaci s možností vytvoření nájezdů 
do vjezdů a propojení všech potřebných komunikačních 
prvků. Nejedná se zatím o celkovou rekonstrukci ulice, 
ale její zahájení tak, aby bylo možné v ní pokračovat  
a čerpat dotaci.

Pokračuje také výměna osvětlovacích těles v ulicích 
Novosady, Kráčiny a v dalších místech. A jistě budou ně-
které lokality ve vztahu k svítivosti těles řešeny.

Pokračuje velmi náročná rekonstrukce mlýnského 
náhonu, kterou komplikuje počasí i celkové krajin-
né umístění. Stejně tak je významná obnova zeleně  
ve městě i zámecké zahradě i s doplňujícími prvky - 
nový a atraktivní altán, který i s výsadbou město rea-
lizovalo v rámci finančního projektu společnosti Billa.

Výstavba vodovodu v Količíně byla ukončena pře-
vzetím stavby městem - jedná se o hlavní řad a opravu 
komunikací a zpevnění dalších cest. Nyní ještě probíhá 
napojování vodovodních přípojek do jednotlivých sta-
vení. Hlavní komunikace v obci byly opraveny i s navý-
šením investice městem. „Tolerance je prvním princi-
pem komunity; je to duch, který zachovává to nejlepší, 
co si všichni lidé myslí.“ - Helen Keller.

SRDEČNÁ POZVÁNÍ
Kromě voleb a investic se toho v našem městě stále 

nemálo děje a můžeme se těšit na další obohacová-
ní života. Je dobré si uvědomit, že k lidské schopnosti 
být odolnými proti různým epidemiím či civilizačním 
vlivům a psychickým problémům je potřebný i kvalitní 
společenský život a vzájemné setkávání se.

Čeká nás řada významných událostí. Připomínka 
výročí vzniku Československa je připravena na čtvrtek 
28. října i s položením věnců a kytic k památníku T. G. 
M. v parku v Masarykově ulici. Dovolím si také pozvat 
na hodnotný koncert Zlínské filharmonie s K. Kněžíko-
vou, pořádaný městem a sdružením Musica k státnímu 
svátku v zámku. 

O následujícím víkendu proběhnou myslivecké 
slavnosti „Hubertský den“ i s průvodem kolem náměstí. 
Následující týden si připomeneme svátek sv. Martina 
a po požehnání ochutnáme společně na náměstí nová 
mladá vína. To bude již holešovské náměstí tradičně při-
praveno pro adventní období. Ale 11. listopadu r. 1918 
skončila první světová válka a tento den je ctěn jako Den 
válečných veteránů, který si také připomeneme. A v po-
lovině listopadu Tech. služby nainstalují vánoční výzdo-
bu a strom - letošní vyrostl v Rymicích nedaleko Hejnice. 

Připomeneme si i Den boje za svobodu 17. listo-
padu a následovat bude zajímavé celonárodní setkání 
- Vzájemná výměna zkušeností zástupců neziskového 
sektoru, kterou pořádá SVČ TyMy se školami i dalšími 
organizacemi. 

A snad uvedená plánovaná setkání proběhnou  
a nebudou platit slova W. Churchilla: „Demokracie začí-
ná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhoze-
ním lístku do urny.“ 

DVĚ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A PODĚKOVÁNÍ 
Dovolte, vážení spoluobčané, abych vám poděko-

val za účast při volbách a ocenil ty, jež pro město vytvá-
řejí hmotné i duchovní hodnoty či vedou naši mladou  
i další generace ke vzdělání i v této nejednoduché době. 
To se týká všech stupňů školských zařízení či volnočaso-
vých aktivit ve městě, ať je zřizovatelem město, kraj či 
Ministerstvo vnitra. 

Připomněli jsme si 110. výročí otevření 2. Základní 
školy a nejen rodiče, ale i další zájemci si mohli prohléd-
nout její prostory v rámci dne otevřených dveří. Škola 
nadále patří k základům holešovského vzdělávacího 
systému a výrazně jej doplňuje svými aktivitami, úrov-
ní vybavení i kvalitním vzdělávacím programem. Škola 
prošla nelehkými obdobími, ale vůlí pedagogů, jejího 
vedení v různých údobích a významně i v této době se 
podařilo zastavit útlum a nejen navyšovat počty žáků, 
ale zvyšovat zájem o školu.

Podobně jsme si připomněli 100. výročí založení 
Knihovny Holešov a 160 let od vzniku místního Čtenář-
ského spolku. Knihovna je velmi významná a základní 
kulturní, vlastivědná a vzdělávací instituce našeho re-
gionu a stále se výrazně a aktivně podílí na společen-
ském životě města. Kromě toho knihovna vede pobočky 
v místních částech a okolních obcích a také se z ní stává 
i důležitá organizace, jež uchovává hodnotné písemné  
i audiovizuální záznamy o Holešovsku.

Také naše knihovna prošla nelehkými obdobími 
a současné umístění a zázemí potřebuje rychlé řešení. 
Toto je úkolem zastupitelstva pro nejbližší roky. Zaslou-
ží si to nejen knihovnice či čtenáři, ale především naše 
město. Stále je totiž co zkvalitňovat a je třeba pracovat 
na mezilidských vztazích i celkovém klimatu města. 
„Galeje nejsou tam, kde se kope krumpáčem… Galeje 
jsou tam, kde údery krompáče nemají smysl, nespoju-
jí toho, kdo kope, se společenstvím lidí.“ -  Antoine de 
Saint-Exupéry.

Děkuji vám za trpělivost, pochopení i podporu při 
realizaci investičních akcí. 

Krásné podzimní dny vám všem a mnoho štěstí do 
dalšího období.

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady města 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
• poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému 

kraji na dopravní obslužnost - autobusovou linku  
č. 771248 Holešov - Žopy na rok 2021

• profinancování rekonstrukce bazénu (stavebních 
prací dle smlouvy) tak, že dojde k čerpání již schvále-
ného úvěru ve výši 85 mil. Kč a 22 mil. Kč bude zařa-
zeno do rozpočtu roku 2022 dle usnesení rady města  
č. 276/16/RM/2021a profinancování akce „Humani-
zace CpS“ tak, že celkových 48 mil. Kč bude zařazeno 
do rozpočtu roku 2021, 2022 a 2023

• uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností TS 
Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
při provozování  veřejného kluziště na rok 2022 dle 
předloženého návrhu

• rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návr-
hu

• aktualizaci „Komunitního plánu sociálních služeb“ 
města Holešova na období 2022- 2024 dle předlože-
ného návrhu

V Holešově v současné době probíhá spousta inves-
tičních akcí. Některé jsou velmi znatelné, jiné probíhají 
za zdmi jednotlivých objektů. Tou momentálně největší 
akcí, která ovlivňuje především dopravu v našem měs-
tě, je rekonstrukce ulice Grohova. Ve snaze vyjít vstříc 
podnikatelům, kteří v této ulici provádějí svou činnost, 
nebyla ulice zcela uzavřena a práce probíhaly etapově. 
„Průběh stavby je velice komplikovaný, protože jsme 
se snažili maximálně vyhovět firmě LUKO a jejich dal-
ším pronájmům v areálu a současně jsou obsluhovány 
všechny ostatní areály v ulici, takže práce nejdou téměř 
provádět. Navíc byla zahájena rekonstrukce domu č. p. 
979, firma SMO se tedy stále přizpůsobuje. Je to velké 
poučení pro budoucí stavby, že tento způsob provádě-
ní rekonstrukce ulice není možný, neboť pak nemohou 
být dodržovány technologické přestávky, práce nemají 
potřebné návaznosti a obtížně se pak budou uplatňovat 
případné reklamace,“ vysvětluje místostarosta města 
Milan Roubalík. 

Na druhou stranu je ale nutno podotknout, že se 
zhotovitelná firma maximálně snaží vyhovět všem zú-
častněným a práce jsou prováděny co možná nejvíce  
v souladu s harmonogramem. Byla dokončena podélná 
stání, chodníky a probíhá betonáž podkladů vozovky  
a práce na veřejném osvětlení. „Práce v první části stav-
by jsou naplánovány k asfaltování na konec října, kaž-
dopádně s firmou je to domluveno tak, aby byl během 
Dušiček umožněn přístup na hřbitov,“ dodává Roubalík. 
Dokončení stavby je naplánováno v jarních měsících 
roku 2022.  

Zároveň se buduje parkoviště U letiště, které by 
mělo ulevit automobilové přetíženosti této lokality. Ani 
tato stavba se ale neobešla bez komplikací. „Práce na 
první etapě parkoviště byly zahájeny výstavbou kanali-
zace s trubní retencí, ovšem dodavatel narazil na tepel-

ný kanál vedoucí napříč celou stavbou, který významnou 
měrou stavbu ovlivní. Práce byly zastaveny a na odboru 
investic probíhá snaha o náhradní řešení a změnu pro-
jektu. Pokud se to podaří, chtěli bychom do jarních mě-
síců dokončit kanalizaci a poté zahájit práce na vlastním 
parkovišti,“ uvádí místostarosta Roubalík.

Na ulici Novosady - Třešňové sady pak vzniká nová 
lokalita pro bydlení v rodinných domech. Součástí stav-
by infrastruktury bylo s ohledem na nedostatek parko-
vacích míst na celém území Novosad vybudování přileh-

lého parkoviště. „Současně jsme také v lokalitě umístili 
další „hnízdo“ podzemních kontejnerů pro tříděný i ko-
munální odpad. Stavba si ovšem vyžádala spoustu úprav 
v souvislosti s požadavky okolních obyvatel, které mají 
hodně návazností na okolní infrastrukturu a které sta-

vební práce  prodloužily. I přes tyto komplikace máme 
v plánu tuto významnou investiční akci letos dokončit,“ 
dodává Roubalík.

Konečně se dostáváme k rekonstrukci Sport centra, 
která se projevila jako ještě více než nezbytná. Při pro-
vádění rozsáhlých bouracích prací bylo odhaleno, v jak 
špatném stavu byly některé z nosných konstrukcí a ocho-
zů. „Tyto konstrukce budou odstraněny nebo sanovány. 
Práce jsou velmi náročné, zejména z důvodu návazností 
na části, které nejsou předmětem rekonstrukce, firma 

Rapos ovšem vše zvládá v souladu s harmonogramem,“ 
objasnil místostarosta. Vzhledem k rozsahu bouracích  
a stavebních prací jim bude tomuto tématu věnován 
větší prostor v dalším vydání Holešovska.

Hana Helsnerová 

Informace k probíhajícím investičním akcím 

• poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR  
a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle před-
loženého návrhu

• navržené kandidáty do funkce přísedících Okresního 
soudu v Kroměříži pro funkční období 2022-2026 dle 
předloženého návrhu

Rada města Holešova schválila
• příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko Ho-

lešov rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 a úpravu 
odpisového plánu - úprava č. 1 na rok 2021

• příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Ho-
lešov rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 a úpravu 
odpisového plánu - úprava č. 1 na rok 2021

• rozpočtové opatření rady č. 12/2021 dle předložené-
ho návrhu

• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ (vnitřní předpis č. 4/2021) a na zá-
kladě podaných nabídek dodavatele na akci  „Holešov 
- Revitalizace místních komunikací, 3. etapa - Ul. 

Plačkov (SO 101)“, společnost SMO, a. s., s nabídkovou 
cenou 5.687.869,46 Kč bez DPH

• na základě doporučení hodnotící komise dodavatele 
stavebních prací na veřejnou zakázku „Humanizace cen-
tra pro seniory“ jako nejvýhodnější společnost RAPOS,  
s.  r.   o., za nabídkovou cenu 41.612.221,35 Kč bez DPH

• rozpoč. opatření rady č. 13/2021 dle předloženého návrhu
• Řád veřejného pohřebiště města Holešova v předlože-

ném znění
• uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady 

organizaci BK Holešov, z.s. na pořádání akce „Běžecké 
závody Zámecká 5“ konané dne 22. 10. 2021 dle před-
loženého návrhu

• uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
obce se Zlínským krajem

• nový ceník hrobových míst pohřebiště Holešov s plat-
ností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

• možný způsob likvidace dřevní hmoty v zámecké za-
hradě při akci „Revitalizace zeleně v Holešově“
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Krátce z našeho města

Přerušení dodávky 
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a reviz-
ních prací bude přerušena dodávka elektrické ener-
gie dne 21. 10. v čase 7:30 - 12:30, Holešov Všetuly, 
ul. Ovocná, Míru, Sokolská, Dukelská, Zahradní,  
Za Cukrovarem a dále dne 25. 10. 2021, v čase 7:30-
14:30 hod., Holešov, ul. Grohova, Očadlíkova

Kotlíkové dotace budou 
v roce 2022 pokračovat
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 
2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na 
výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit  
si kotel s dotací budou moci i ostatní domácnosti. 
Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického 
kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. 
Více na www.sfzp.cz

Parkování ve městě 
- nový ceník
Od 1. září nabyl účinnost nový ceník zpoplatněných 
parkovacích míst v Holešově. Podrobné informace 
pro zájemce o parkovací karty na www.tsholesov.cz
Zpoplatněné parkovací plochy v Holešově
Pro placené parkoviště, jejichž zpoplatnění je zajiš-
těno prostřednictvím parkovacích automatů:
Nám. Dr. E. Beneše, Plačkov, Grohova, Nerudo-
va, nám. F. X. Richtra, Zámecká, Partyzánská
Po - Pá  8.00 - 17.00
Sobota  8.00 - 12.00
Neděle  Bez poplatku
Sušilova (za Poliklinikou)
Po - Pá  6.00 - 17.00
So, Ne  Bez poplatku
 Smetanovy sady (vedle MěÚ)
Po - Pá  8.00 - 16.00
Sobota  8.00 - 11.00
Neděle  Bez poplatku
Cena parkovného
Sazby za užití zpoplatněného parkovacího místa 
prostřednictvím parkovacích automatů:
Nám. Dr. E. Beneše: do 30 min. včetně 10,- Kč, do 
60 min. včetně 30,- Kč, za každou další započatou 
1 hodinu užití 15,- Kč
Plačkov, Grohova, Nerudova, nám. F. X. Richtra, 
Zámecká, Partyzánská: do 60 min. včetně 15,- Kč, 
za každou další započatou 1 hodinu užití 15,- Kč.
Sušilova (za Poliklinikou): do prvních 120 min. 
včetně 15,- Kč, za každou další započatou 1 ho-
dinu užití 15,- Kč. Smetanovy sady (vedle MěÚ):  
do 60 min. včetně 15,- Kč, za každou další započa-
tou 1 hodinu užití 15,- Kč.
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Tři otázky a odpovědi k 700. výročí 
města Holešova

Jednotka SDH uctila památku zesnulých kolegů

1. Proč v roce 1972 byla připomínka 700 let od 
povýšení Holešova na město chybná?

Protože se předpokládalo, že Holešov byl už v roce 
1272 městem. Ale ve skutečnosti ještě v roce 1300 (tedy 
28 let po roce 1272) vydává pán Holešova – biskupský le-
ník Soběhrd - listinu, ve které dává do zástavy za svůj dluh 
mimo jiné i tržní ves Holešov. Tedy ještě v roce 1300 jed-
noznačně nebyl Holešov městem. Tuto listinu, zařazenou 
v tzv. svatopavelském formuláři, ale vlastivědní historici  
v sedmdesátých letech minulého století neznali.

2. Proč si můžeme připomínat 700 let od po-
výšení Holešova na město až v roce 2022?

Protože v roce 1322 vydává v Olomouci syn výše 
uvedeného Soběhrda z Holešova, rovněž Soběhrd, lis-
tinu, ve které společně s holešovskými měšťany On-
dřejem, Štěpánem, Svatušem a Staňkem dosvědčuje, 
že holešovský farář Fridlin pronajal svůj filiální kostel  
v Žeranovicích na jeden rok knězi Matyášovi. V roce 1322 
tedy opět jednoznačně byl už Holešov městem – v lis-
tině se hovoří o holešovských měšťanech. K povýšení 
Holešova na město tedy došlo mezi roky 1300 a 1322, 
ale spolehlivě máme stanoveno právě toto datum, tedy 
23. dubna 1322.

3. Proč se v roce 1972 domnívali, že Holešov 
byl městem už v roce 1272?

Protože vycházeli ze změny názvu Holešova. Za-
tímco v roce 1141 (první zmínka o Holešově) se uvádí 
název Holešovice (Golesouici), v listině biskupa Bruna 
ze Schauenburka z roku 1272, která se týkala založení 
hradu Šaumburka a směny vsí, se hovoří o vsi Žopy, 
ležící u Holešova (apud Holzowe). Tehdejší vlastivědní 
historici předpokládali, že změna názvu Holešovice/
Holešov znamenala povýšení na město. Tato změna 
názvu ale vyjadřovala zvýšení významu obce (například 
získání práva trhu, tedy přechod od vsi ke vsi tržní), zří-
zení panského dvora v obci apod., ne povýšení na město. 
Dalším tehdejším omylem bylo, že jméno Holešov je 
poprvé uvedeno na listině z roku 1272. Ani to bohužel 
není pravda. Název Holešov existoval už v roce 1245, 
kdy papež vydal listinu o sesazení olomouckého biskupa 
Konráda z Friedberka, kterou se mu uděluje k užívání ves 
„Cholso“, tedy Holešov. 

Vlastivědný kroužek Holešov připravuje na počátek 
roku 2022 přednášku a besedu s Mgr. Daliborem Jani-
šem, PhD. Tento přední český historik, specializující se 
na středověké dějiny v našich zemích, podrobně vysvětlí 
okolnosti a dobu povýšení Holešova na město. Zájemci  
o historii našeho města jsou srdečně zváni, přesný ter-
mín přednášky bude včas zveřejněn. 

Karel Bartošek 

V neděli 19. 9. ve 12:00 uctili členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holešov památku zesnulých kolegů, kteří 
zahynuli při zásahu v Koryčanech. Čest jejich památce!

Volby ve městě Holešov
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, konaných ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021  
dorazilo v našem městě a v osadních výborech k voleb-
ním urnám 65,33% voličů, tedy z téměr 9,5 tisíc lidí, 
kteří měli právo volit, jich přišlo 6186. Platných hlasů 
bylo napočítáno 6143. V Holešově zvítězila strana Ano 
2011, druhou příčku obsadila koalice Spolu a třetí místo 
pak již s větším rozestupem patřilo straně SPD. Podrobné 
výsledky pak můžete najít na stránkách www.volby.cz.

Hana Helsnerová
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Oprava holešovského vlakového nádraží je zahájena

Plošina zvyšuje akceschopnost holešovské jednotky

Web města Holešova je druhý nejlepší ve Zlínském kraji
Dne 21. 9. proběhlo v sídle Krajského úřadu vy-

hodnocení soutěže Zlatý erb 2021, ve které devítičlenná 
odborná porota porovnávala kvalitu a profesionalitu 
provedení a spravování městských webů. Město Holešov 
se pravidelně umisťuje na předních příčkách, letos jsme 
v krajském kole obsadili místo druhé. Vítězem se staly Va-
lašské Klobouky, třetí příčku obsadilo město Vsetín.

Porota v případě Holešova kladně hodnotila pře-
hlednost stránek, nápadité vizuální prvky (video, foto, 
ikony) i praktické a intuitivní řazení jednotlivých sekcí. 
Celkově byly holešovské webové stránky vyhodnoceny 
jako moderní a nadčasové. Na vítěze jsme ztratili pouhé 
čtyři setiny bodu. Podrobné hodnocení poroty je pro nás 
směrodatné, abychom věděli, na kterou oblast se zamě-
řit, a jak naše stránky ještě vylepšit.

Ocenění si velmi vážíme a budeme se i nadále sna-
žit, aby byl web přehledný, čtivý a aktuální. Poděkování 
patří také společnosti RAAB Computer s. r. o., která v roce 
2016 navrhla přehledné zpracování a nadčasový design 
webových stránek.

Hana Helsnerová

Správa železnic už zahájila rekonstrukci holešovské-
ho vlakového nádraží. Ve výpravní budově nyní probíhají 
bourací práce v čekárně budovy a napojování všech el. 
signalizací a sítí a byla zahájena celková rekonstrukce 
kolejiště. Kromě toho již Správa železnic realizuje opravu 
všech propojení signalizačními kabely kolem trati mezi 
Hulínem a Holešovem a dále na Bystřici p. H.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí kolejiště je  
v rámci provozu stanice řešena od 1. října výluka dopravy. 
Tato výluka je ale jen v rámci samotného nádraží. V letoš-
ním roce se tedy jedná jen o výluku v rámci kolejiště, kdy 
se opravují jednotlivé koleje, jejich podloží a především 
nástupiště. To znamená, že se v tomto roce nebude reali-
zovat náhradní autobusová doprava. Jde jen o výluku ve 
vztahu k provozu kolejiště. Z toho důvodu má dodavatel 

stavby provizorně upraveno nástupiště u koleje č. 3 v dél-
ce 130 metrů a taky vytvořené dřevěné přechody. 

Problémem či komplikací pro město a cestující i dal-
ší osoby využívající nádraží ale je, že těžká vozidla budou 
přes autobusové nádraží a kolem TONu na ul. Tovární 
vyvážet a také dovážet stavební materiál a tím zatíží 
provoz v těchto místech.

Předpokládaný postup prací je sestavený do harmo-
nogramu a dodavatel stavby předpokládá, že současný 
stav bude probíhat do 30. listopadu s uvedenou výlukou 
na nástupišti i se zvýšenou zátěží dopravy v ulicích měs-
ta a na autobusovém nádraží.

Podle harmonogramu bude v závěru října upraven 
provizorní přístup cestujících u kolejí 1 a 3 včetně nástu-
piště u koleje 2, kde bude probíhat celková rekonstruk-

ce právě 2. a 4. koleje. Jen upozorňuji, že koleje nejsou 
číslovány od jedničky a od výpravní budovy, ale z obou 
stran nástupiště a tím na sudé a liché.

Druhá etapa opravy vlakového nádraží proběhne  
v roce 2022 od 7. července do 31. srpna. Ta představuje 
nepřetržitou výluku koleje v úseku Hulín – Holešov – 
Bystřice p. H. To proběhnou i opravy celého nástupiště 
s kolejí č. 1 a dalšími kolejemi (3, 5, 7). Rekonstruována 
bude také výpravní budova a její vybavení. 

Příští rok ale bude doprava na trati Hulín - Bystři-
ce p. H. řešena v uvedené době náhradní autobusovou 
dopravou. Město bude o přesném zajištění dopravy, 
zastávkách apod. se Správou železnic i stavebními spo-
lečnostmi jednat.

R. Seifert

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Holešov používá 
od letošního léta novou třicetimetrovou výsuvnou plošinu. 
Její nákup schválilo v červnu Zastupitelstvo s tím, že město 
získalo i dotaci ze Zlínského kraje 350 000 tisíc korun.

Jedná se o „automobilový žebřík“ Iveco Magirus  
v hodnotě 1 894 000 korun, který byl dovezen z Německa. 
Vyroben a sestaven byl v roce 2000 a jedná se o plně požár-
ním příslušenstvím vybavené, funkční a servisně udržova-
né vozidlo s najetými 62 000 kilometry. Nová plošina toho-
to typu má hodnotu necelých dvou desítek milionů korun.

Holešovská jednotka SDH vlastnila do dnešních dnů 
plošinu Škoda 706 s maximální výškou koše 18 metrů a její 
stav si vyžadoval opravu asi půl milionu korun, nehledě na 
to, že se jedná o vozidlo padesát let staré a již v naprosto 
dosluhujícím technickém stavu.

Nová plošina dosahuje výšky třiceti metrů a bez ja-
kýchkoli problémů dosáhne do nejvyšších pater i těch nej-
vyšších holešovských budov i k jejím střechám. Tím budou 

moci hasiči i další záchranné složky IZS zasáhnout při po-
moci či záchraně osob i jejich majetku v případě krizových 
situací. Plošinu může město bez technických problémů 
využívat při údržbě i té nejvyšší zeleně a výškových budov. 
Nedávno se mohli s touto technikou seznámit i obyvatele 
Centra pro seniory, kdy hasiči byli schopni se s nimi po-
zdravit i v nejvyšším patře (foto).

Podle informací operačního střediska Hasičského zá-
chranného sboru je plošina jednotky dobrovolných hasičů 
Holešov využívána k zásahům IZS asi ve třiceti událostech 
ročně a k další nemalé řadě technických výjezdů ji využívá 
město a jeho organizace.

Nákup plošiny tedy nebyl zbytečnou investicí, proto-
že i v dnešní době je třeba udržovat technickou vybave-
nost a akceschopnost všech záchranných složek Integro-
vaného záchranného systému a Jednotka SDH Holešov je 
jeho nedílnou součástí v našem kraji.

R. Seifert
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Další příběh o skvělých lidech v našem městě
Po „fitness zázraku“ o kterém jsem Vás informoval 

v minulém čísle Holešovska mám pro Vás další skvělý 
příběh – příběh lávky mezi Třešňovými sady a Nábřežím.

Začátkem léta vznikla petice občanů proti hlučnosti 
lávky, kde už od počátku její existence (cca 30 roků)ne-
byly dostatečně vyztuženy a uchyceny pochozí plechy  
a při každém průchodu a zejména průjezdu vznikal  
ve dne i v noci nepříjemný hluk rušící okolní obyvatele. 
Zástupci petentů pan Juřena a pan Foltýn se s námi – 
vedením města setkali a probírali jsme různé způsoby 
řešení. Nad jednacím stolem viselo mnoho otazníků. Kdo 
to vymyslí? Kdo to udělá? Kolik to bude stát? Kde na to 
vezmeme peníze? Jak dlouho to bude trvat?

Protože jsem je znal, tušil jsem, že jsou šikovní  
a navíc mají zámečnické zkušenosti. Zeptal jsem se jich, 

V rámci celorepublikového projektu „Naše město 
2021“ byl Cenou Jože Plečnika oceněn starosta měs-
ta Holešova Rudolf Seifert. Důležitost tohoto ocenění 
svým podpisem stvrdil prezident České republiky Miloš 
Zeman. Ocenění je určeno osobnostem, které se nejví-
ce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství 
našich měst a o jejich současný rozvoj. Rudolfu Seifer-
tovi byla cena mimo jiné udělena za celoživotní přínos  
v ochraně a rozvoji kulturního dědictví našich měst.

Kromě Ceny Jože Plečnika byly v rámci slavnostního 
večera udíleny ceny Opera Civitatem za architektonicky 
či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudova-
né ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 
let existence České republiky. Slavnostní večer proběhl 
ve Španělském sále Pražského hradu za účasti předse-
dy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele  
s kardinálem Dominikem Dukou, zástupců měst, obcí  
a regionů, předních představitelů odborné a kulturní 
veřejnosti a dalších.

Hana Helsnerová

Starosta města Holešova převzal v Praze prestižní ocenění

zda by nebyli ochotni most opravit. Ještě tentýž den 
jsme se sešli na místě, probrali možná řešení a dohodli 
se, že materiál zaplatí město a práci zajistí svépomocí. 
V nejbližších dnech pak ve svém volném čase udělali 

zkušební úsek a protože úprava pomohla, dohodli jsme 
se na úpravě celého mostu včetně nátěru. Výsledek je  
z fotky více než zřejmý. Lávka již okolí ani nehyzdí, ani 
neobtěžuje. Díky lidem, které dal pan Juřena dohroma-
dy (za zlomek ceny než kdyby práci prováděla dodava-
telská firma) nyní slouží a navíc zdobí své okolí. Vždyť 
doposud byla opatřena pouze základním nátěrem a 30 
let se jí říkalo červená (v posledních letech spíše rezavá).

Jménem města Vám všem, kteří jste s opravou po-
mohli moc děkuji. Vaše práce je důkazem, že žijeme ve 
městě, kde máme nejen šikovné, ale i obětavé lidi, kteří 
jsou ochotni něco ze svého života věnovat ku prospěchu 
nás všech.

Moc si Vás za to vážím, díky!
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města

Začíná nejvýznamnější obnova zeleně v historii města
V těchto dnech byly zahájeny práce na projektu 

revitalizace zeleně v Holešově, který bude realizován  
z 85 % z dotace Ministerstva životního prostředí ČR. Vítě-
zem výběrového řízení se stala firma Zahradnické úpravy 
s.r.o. Studenec s cenou 11 979 291,- Kč. Jedná se o nej-
významnější akci na obnovu zeleně v historii Holešova!

Práce měly být hotovy už do konce roku, ale z dů-
vodu komplikovaného výběrového řízení podmíněného 
schvalováním na Státním fondu životního prostředí ČR 
bude smlouva podepsána až v říjnu, a proto se jeho re-
alizace s nejvyšší pravděpodobností protáhne do jarních 
měsíců roku 2022.

Projekt řeší úpravu těchto lokalit: Smetanovy sady, 
Všetulský park, kruhové objezdy u gymnázia a Lidlu.
Největší objem prací proběhne v zámecké zahradě a obo-
ře. Autorkou projektu je Ing, arch. Vránová, která bude 
na práce dohlížet i jako autorský dozor. V průběhu akce 

bude ošetřeno 519 stromů, vysazeno 137 nových a dále 
192 ovocných stromů, 6490 keřů, 3343 trvalek a strojově 
zasazeno na délce 203m 10 092 cibulovin.

Ještě než začnou vlastní práce, bude nutné vykácet 
staré a nemocné stromy. Podstatnou část z nich tvoří do-
žívající ovocné stromy, místo nichž budou vysázeny nové 

v původních vzácných odrůdách. S kácením čekáme na 
období vegetačního klidu. Ke všem stromům se v rámci 
povolování vyjadřoval jak Národní památkový ústav, tak 
i orgán ochrany životního prostředí, včetně biologického 
průzkumu. Na základě posudků musela být některým 
stromům udělena výjimka krajským úřadem.

Snahou nás všech je ponechat co nejvíce hodnotných 
stromů s minimálním zásahem do biologického života  
v lokalitě, na druhé straně chceme brát obnovu komplexně 
a umožnit nově zasazeným stromům zdravý a rychlý vývoj 
tak, aby naše zámecká zahrada spolu s oborou byla živým, 
bezpečným a přirozeně se obnovujícím prostorem.

O tom, že tomu tak nyní není svědčí každá větší 
bouřka nebo silný vítr, kdy staré a nemocné stromy pada-
jí k zemi. Jsem přesvědčen, že tímto projektem se situace 
zásadním způsobem zlepší.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta Holešova
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Deset tisíc pro tříletého Davídka Lukšu
Tyto peníze věnovalo Městské kulturní středisko 

Holešov spolu s Honest Veteran Car klub z Rožnova pod 
Radhoštěm 6. října rodičům chlapečka, který se narodil 
s Achondroplazií (trpaslictví). Částku obě organizace 
společně vydělali na Srazu veteránů 28. srpna a jedná 
se o další charitativní dar pro někoho z Holešovska, kdo 
to potřebuje.  

„Děkujeme za podporu a vlídné přijetí. Je to ohrom-
ný dar, třetina na intenzivní cvičební kurz, který Davídka 
v listopadu čeká,“ řekla maminka Aneta Lukšová. 

Davídek musí denně cvičit a zpevňovat tělo, aby 
měl správné návyky a neskončil na invalidním vozíčku. 
Je to velmi veselý, pohodový a bojovný chlapec, který si 
i samotné předání symbolického šeku dokázal s úsmě-
vem užít! Od ředitele kulturního střediska Karla Adamíka 
ještě dostal pohár, který se mu moc líbil. Davídku, ma-
minko a tatínku, moc vám držíme palce!!!

Na první pohled David vypadá jako roční dítě,  
ve skutečnosti je mu ale tři a půl roku. Už od prena-
tálního věku to ale nemá vůbec jednoduché. Původní 
prognóza lékařů zněla, že se narodí mrtvý nebo brzy 
zemře, ale on příchod na svět zvládl. Ve čtvrtém měsíci 
mu diagnostikovali Achondroplazie (trpaslictví) a aby 
toho nebylo málo, přidali ještě hydrocefalus (porucha 
vstřebávání mozkomíšního moku), který se projevuje 
rychlým růstem hlavy. David proto musel v pěti měsících 
absolvovat operaci, během které mu lékaři do hlavičky 

voperovali VP shunt. Ten tuto tekutinu odvádí do dutiny 
břišní. Chlapeček byl však moc statečný a rychle jsem se 
regeneroval. Je to prostě bojovný kluk, který se rád smě-
je, miluje zvířátka a auta. V očích má mnoho čertíků, na 
jazyku mnoho otázek a v tělíčku mnoho energie, i když 
postupně dochází k poruše vývoje kostí a chrupavek. 
Davídek má viditelně kratší ruce a nohy, což způsobuje 
jejich křivení a potýká se také s výraznými problémy se 
zády. Postižení páteře a páteřního kanálu se u této dia-
gnózy objevuje.

Tříletý David Lukša je další, kterého se MKS Holešov 
rozhodlo podpořit. Loni spolu s Holešovskou sportovní 
z.s. uspořádalo charitativní běh a pochod na podporu 
těžce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Výtě-
žek ze startovného tehdy činil rekordních 36 tisíc korun. 
V roce 2019 v rámci Dne zdraví se opět ve spolupráci  
s Holešovskou sportovní z.s. běželo za Centrum pro seni-
ory Holešov a rok před tím za dětskou část ORL oddělení 
Kroměřížské nemocnice a.s.

Dana Podhajská

Všetuly ožily hodovým veselím
Po loňské pauze se do Všetul vrátilo veselé vyhrá-

vání, slavnostní průvod a bujaré veselí. Všetulské hody, 
které bývají provázeny podzimním přeprcháním, se letos 
těšily naopak slunečnému počasí. Dámy tedy mohly vy-
táhnout slunečníky a moc jim to s nimi slušelo.

Po slavnostním průvodu byla u zvonice sloužena 
mše svatá s hojnou návštěvností nejen „Všetuláků“. 
Poté se dění přesunulo do parku, kde už čekalo bohaté 
občerstvení, vystoupení Všetulského hanáčku a soutěže 
pro děti. Hosté si také mohli prohlédnout historické fo-
tografie a zaposlouchat se do vyhrávání dechové hudby.

Tradiční součástí hodování bývá Svatofrantišské 
požehnání zvířatům, které nechybělo ani letos. Majite-
lé čtyřnohých (i dvounohých, opeřených) mazlíčků do-
razili taktéž v hojném počtu. Zvířatům požehnal děkan 
J. Walczak.

Nechyběla ani obvyklá soutěž „O všetulský koláč“, 
kdy se mezi sebou utkávají všetulské hospodyňky v tom, 
která upeče ten nejlepší moučník. O hodnocení se posta-
rala odborná mužská porota.

Během odpoledne mohly děti využít skákací hrad 
a zájemci se mohli nechat svézt v koňském povozu. 
Někteří měli štěstí, že mohli zažít, jaké to je, projet se 
rusavským brodem. I koníci z hodového průvodu se totiž 
potřebují občerstvit.

Hana Helsnerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

3. 11. 1946 se narodil ZAHRADNÍK, Karel.Dlouholetý profesor holešovského gymnázia. Zajímá se o historii Holešova a blízkého okolí. Významně se podílel na zpracování historie židovské 
komunity v Holešově a Bystřici pod Hostýnem. Zpracoval osudy studentů holešovského gymnázia za světových válek v publikaci Nebylo jim přáno žít (2009). Věnuje se také 
včelařství, své odborné články publikuje v řadě odborných i regionálních časopisů.  – 75. výročí narození

4. 11. 1986 zemřel v Praze VOŽENÍLEK, Jiří, rodák z Holešova, architekt. Vystudoval architekturu a pozemní stavitelství. Působil ve funkci vedoucího stavebního oddělení firmy Baťa  
ve Zlíně, poté byl ředitelem Stavoprojektu Praha, hlavním architektem města Prahy a profesorem urbanismu na Stavební fakultě ČVUT. Ve Zlíně projektoval Kolektivní dům, 
spolu s architekty Gahurou, Slezákem, Karfíkem a Vítkem pracoval na urbanistické regulaci Zlína. Založil sbor pro výstavbu města Zlína. (*14. 8. 1909 Holešov) – 35. výročí 
úmrtí

7. 11. 1896 zemřel ve Skrbeni u Olomouce GÁBA, František, kněz, stenograf a průkopník českého těsnopisu. Studoval v Kroměříži na piaristickém gymnáziu, poté bohoslovectví v Olomou-
ci. V roce 1857 byl vysvěcen na kněze. Působil v Kateřinkách, na Mírově, v Ženklavě a od roku 1890 byl farářem ve Skrbeni. Byl znalcem polštiny a ruštiny, sestavil samostatnou 
těsnopisnou soustavu pro ruštinu a slovanské jazyky, která se však neujala. (*20. 12. 1829 Míškovice) – 125. výročí úmrtí

19. 11. 1916 se narodila v Tučapech NĚMCOVÁ, Jindřiška. Vystudovala gymnázium, v Holešově, poté pokračovala na univerzitě v Brně. Od r. 1948 přednášela na Přírodovědecké fakultě 
UP v Olomouci. Věnovala se zejména mineralogii a petrografii. Podílela se na odborných pracích, jako byl např. Příspěvek k exotickým horninám Hostýnských vrchů (1960). 
(†1995) – 105. výročí narození

21. 11. 1861 se v Přerově narodil GARTNER, Jakob, architekt. Studoval v Brně na vyšší průmyslové škole, ve Vídni na Akademii výtvarných umění. Po návratu ze studijní cesty po Itálii si 
otevřel ve Vídni vlastní projekční kancelář. Pro Židovskou obec navrhoval honosné synagogy v maursko-orientálním stylu – v Holešově takto projektoval Novou synagogu, 
jejíž stavba byla zahájena v roce 1891. Pracoval také v Olomouci a ve spolupráci s Moritzem Fischerem významně ovlivnil podobu Olomouce konce 19. století. († 15. 4. 1921 
Vídeň) – 160. výročí narození

VÝROČÍ - LISTOPAD

Jak naložit se sklizní sezónního ovoce? Slivovice nebo povidla?
Poradili jsme se s odborníky a při-

pravili pro vás reportáž o tom, jakými 
způsoby lze zpracovat zahradní ovoce. 
Snad v každé domácnosti dost možná 
probíhá „spor“ o to, zda patří švestky do 
kvasu či do koláčů. Tento spor rozsoudit 
nelze, protože jak dobře víme - sto lidí, 
sto názorů. V Holešově je ale možností 
víc než dost.

U holešovských zahrádkářů jsme 
se na přednášce pana doktora Václavíka 
spolu s plným sálem posluchačů dozvě-
děli, jak připravit kvalitní kvas, čeho se 
vyvarovat, jak ošetřovat stromy a na co 
si při zakládání kvasu dát pozor. Zákoni-
tostí je spousta, je třeba dbát na čistotu 
ovoce, hlídat probíhající procesy a ne-
podcenit ani výběr pálenice. Šlo zkrátka 
o návod, jak se dopracovat ke kvalitní sli-
vovici. Ve všetulské pálenici jsme si pak 

mohli celý tento proces prohlédnout od 
začátku až do konce. Jak se z nevzhledné 
směsi, která se nalije do kotle, během 
pár hodin stane čirá tekutina, připravena 
k podávání. V pálenici to žilo příjemnou 
atmosférou, ovšem pracovníci si pos-
teskli, že slivovice letos bude málo.

Dalšími možnostmi, jak zpracovat 
ovoce, je vaření povidel nebo moštování. 
Obojí je možné opět v Domě zahrádkářů. 
Stačí si jen domluvit termín a dorazit. 
U vaření povidel jde sice o celodenní 
záležitost, ovšem zpracovat 100 kilo-
gramů švestek jako jednu várku by se  
v domácích podmínkách asi jen stěží po-
vedlo. Naopak moštování šlape jako na 
drátkách a zákazníci se střídají ve velmi 
krátkých časových úsecích. Přesvědčte se 
sami v reportáži Holešov TV.

Hana Helsnerová

SŇATKY
Simona Dědičová – Holešov
Milan Kotulek – Radslavice
Petra Machalová – Kvasice
Tomáš Motán – Vlkoš
Nikola Hradilová – Holešov
Lukáš Tesař – Lipník nad Bečvou
Renata Dvorníková – Holešov
Jiří Čepica – Holešov
Markéta Hýbnerová – Holešov
Pavel Funtíček – Holešov
Angelika Pačajová – Holešov
Anton Hlaváč – Holešov
Veronika Jasmína Doležalová – Zlín
Jakub Dostál – Zlín
Lenka Kvasničková – Holešov
František Velčovský – Němčice nad Hanou

Karolína Hudečková – Zlín
Tomáš Vanšk – Bystřice pod Hostýnem
Petra Vaculová – Němčice
Richard Chytil – Kostelec u Holešova
Jana Julie Kocfeldová – Brusné
Jiří Goldmann – Zlín

ÚMRTÍ
Michaela Láníková – Holešov
Jindřiška Hubíková – Holešov
Jana Urbanová – Holešov
Václav Juráň – Holešov
Alojzia Zemánková – Holešov
Josef Trunec – Holešov
Petr Družbacký – Holešov
Josef Škubal – Holešov
Milada Šálková – Holešov

Lubomír Pospíšil – Holešov
Jarmila Konečná – Holešov
Zdeněk Lušovjan – Holešov
Marie Štěpánková – Holešov
Irena Doleželová – Holešov
Štěpán Varga – Holešov

Josef Navrátil – Holešov
Jaroslav Šabatka, Holešov, č. Žopy
Jaroslav Jurášek – Holešov
František Macůrek– Holešov
Františka Lipenská – Holešov

Jarmila Medková, matrikářka
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Blahopřání
členů Sokola Holešov míří v těchto dnech k 95. narozeninám bratru Janu Přibylovi. Po ob-
novení Sokola v roce 1991 se stal na dlouhých 13 let starostou Tělocvičné jednoty Sokol 
Holešov. Pokračoval ve složité situaci, kdy se organizačně činnost sokolského programu 
obnovovala spolu s komplikovanými jednáními o vrácení sokolského majetku. Ani vyšší 
věk mu nezabránil ve snaze pořádat veřejná cvičení a zajistit účast našich cvičenců na 
obnovených všesokolských sletech v Praze. Toto výročí je příležitostí poděkovat za roky 
obětavé práce pro myšlenky Sokola a přátelství, které jsme s ním po celá léta prožívali.

Výbor T. J. Sokol Holešov 
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Žáci základních škol si poslechli přednášky Jana Machaly o holocaustu

Taneční kurzy na holešovském zámku
Závěrečným plesem s tradiční kolonou ukončili  

v pátek 1. října taneční kurz studenti holešovské po-
licejní školy. Termín byl velmi netradiční, protože tyto 
plesy se v Holešově konají vždy před vánocemi. V tom-
to případě se jednalo o důsledek lockdownu - kurz 
sice řádně začal již loni na podzim, přerušila jej však 
další vlna covidové pandemie. Studenti proto mohli 
pokračovat až letos a závěrečnou kolonu si užili hned 
na začátku školního roku.

Kurz vedli lektoři Taneční školy A & A Mědílkovi, stu-
denty naučili základy společenského chování, etikety, latin-
sko-amerických a standardních tanců. Závěrečná kolona ve 
Velkém sále zámku byla poté pro rodiče i tanečníky slav-
nostním zakončením celého běhu. Děvčata se předvedla  
v bílých večerních róbách, chlapci jim předali květiny a pak si 
dívky i chlapci zatančili s rodiči. Velký úspěch měl také foto-
koutek na zámecké chodbě. Zájemci si mohli přímo na mís-
tě nechat vyrobit památeční fotografii a odnést si ji domů.  

Téměř sto dětí z první a druhé základní školy se 
na konci září a na začátku října zúčastnilo přednášek  
o holocaustu, které MKS Holešov připravilo ve spolupráci 

s muzeology a Nadačním fondem obětem holocaustu. 
Tento speciální program zaměřený na nejvyšší ročníky 
základních škol a studenty středních škol vznikl k výstavě 

Místa smrti, utrpení a hrdinství, kterou si Holešov půjčil 
od Nadačního fondu obětem holocaustu a zpřístupnil ji 
v obřadní síni židovského hřbitova.  

Žáci si poslechli nejen informace o nacistické geno-
cidě, ale také detaily z dějin holešovských Židů. Vyplňo-
vali pracovní listy a domů si odnesli malý dáreček. „Bylo 
vidět, že některé třídy byly na přednášky připravené  
a i když je učivo druhé světové války teprve čeká, pe-
dagogové s nimi téma probrali,“ řekl k přednáškám Jan 
Machala z Městského muzea a galerie Holešov. 

Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství je v ob-
řadní síni židovského hřbitova k vidění do 31. října  
po předchozí domluvě s průvodcem Vratislavem Brázdi-
lem, telefon 573 397 822 nebo 603 796 411. Přibližuje 
osudy vězňů z českých zemí v nacistických koncentrač-
ních táborech. Shrnuje okolnosti vzniku nacistické re-
prese vůči jiným národům a etnikám, přibližuje metody, 
které Hitlerovi muži používali, předkládá svědectví těch, 
kteří přežili i nepřežili včetně autentických zápisů, foto-
grafií a kreseb vězňů. 

Dana Podhajská

Jeden taneční kurz skončil a druhý hned na to  
6. října začal. Nastoupilo do něj přes sto letošních druháků  
a sextánů holešovského gymnázia, všech čtyř tříd policej-
ní školy, ale také studenti z okolí. Například z přerovské 
průmyslovky. V první části kurzu zůstanou spojení, od lis-
topadu se ale rozdělí do dvou skupin. První čeká závěrečný 
ples 10. prosince, druhou 11. prosince. MKS Holešov včas 
oznámí možnost zakoupení vstupenek pro rodiče. (dap)

foto Dana Podhajská

SPOLEČNOST
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Loukovští ochotníci opět přijedou 
hrát do Holešova

Dasha v předvánočním Holešově 
Vynikající česká zpěvačka, vokalistka a pěvecká hvězda taneční soutěže Stardance 

ČT DASHA zazpívá 5. prosince v kině Svět. Vystoupí se svou kapelou Pajky Pajk Martina 
Kumžáka. Vstupenky prodává IC Holešov, cena je 470 Kč v předprodeji a 540 Kč na místě.    

Dasha se narodila v roce 1981 ve Zlíně. Začínala v dětském sboru Filharmonie Bo-
huslava Martinů a se swingovou kapelou Big Band Zlín. V roce 1996 vyhrála Zlíntalent, 
který jí otevřel cestu nejen ke zpívání, ale také k vydání debutového alba „...Do peřin“. 
Díky této soutěži její další kroky zamířily do Prahy... spolupracovala s Jiřím Kornem, 
doprovázela Karla Gotta a stala se stálým členem jeho orchestru. Jako vokalistka dále 
spolupracovala s Helenou Vondráčkovou a řadou dalších předních českých interpretů.  
Z televize ji známe jako křehkou, avšak nepřehlédnutelnou členku Moondance Orchest-
ra Martina Kumžáka, který doprovází populární televizní show Stardance.

Dana Podhajská  

Domácí štěstí - 12. 11. 2021
Střelená hospodyně 

a zoufalí manželé. Jak 
to asi dopadne?  Přijďte 
12. listopadu do kina 
Svět na komedii s Ivou 
Hüttnerovou,  Michaelou 
Dolinovou a Davidem 
Suchařípou. Vstupenky  
v předprodeji v IC Holešov 
za 370 Kč. 

(dap) 

22. října v 19 hodin  vás zveme do kina na jejich komedii S tvojí dcerou ne. Fotografie 
je z letošního léta, kdy na zámeckém nádvoří sklidili velký potlesk za výkon v komedii Paní 
plukovníková. (dap)
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I takový poklad máme ve sbírkách městského mu-
zea. Jedná se o „mustr“, podle kterého ševci šili pro hra-
běte Rudolfa Vrbnu a je také podepsaný.  O jeho vášni 

150 kytiček z knihovny 
na boj proti rakovině

Sto padesát kytiček měsíčku lékařského, žlu-
tých symbolů boje proti rakovině, prodaly holešovské 
knihovnice od 29. září do 2. října lidem, kteří přišli  
do knihovny. Letos poprvé se zapojily do tradiční sbírky 
na pomoc české onkologii a onkologickým pacientům 
a své prostory nabídly jako  jedno z asi 250 prodejních 
míst v České republice. 

Český den proti rakovině sice již byl, jeho cíle však 
můžete stále podpořit prostřednictvím DMS ve tvaru 
DMS 30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87 777. Pokud to stih-
nete do 31. října 2021, dostanete navíc odkaz pro získání 
e-kytičky. Můžete si ji stáhnout v nejrůznějších provede-
ních a použít třeba jako úvodní fotografii na FB nebo ta-
petu v mobilu. Pomáhat můžete také pravidelně a DMS 
posílat každý měsíc ve tvaru DMS TRV KVET 30 nebo DMS 
TRV KVET 60 nebo DMS KVET 90 na stejné číslo 87 777.

Děkujeme holešovským knihovnicím za skvělý ná-
pad zařadit se mezi prodejní místa a bojovat společně 
proti rakovině. 

Dana Podhajská
Foto Mirka Barotová

Seriál o zajímavostech ze sbírek holešovského muzea
9. díl: ševcovské kopyto na hraběcí jezdecké holínky

pro koně a jezdectví se všeobecně ví. Poslední holešov-
ský hrabě měl zámek plný obrazů koní, vedle zámku po-
stavené stáje a v nich závodní koně na jezdecké i klusác-
ké dostihy. V nedávno vydané knize Holešovské pověsti 
se píše také o tom, že v zámecké oboře si dokonce nechal 
vystavět závodní dráhu. Nejraději měl přitom divokého  
a nezvladatelného vraníka arabské krve a snil o tom,  
že jej sám zkrotí a připraví na některý z proslulých  
evropských dostihů. 

Jeho urputnost se mu však stala osudnou. Jednoho 
dne při drezuře se kůň splašil natolik, že Rudolfa Vrbnu 
udeřil hlavou do hrudi, až mu prorazil hrudník. Hrabě  
s koně spadl a i když byl okamžitě převezen do nemocni-
ce, na následky zranění brzy zemřel. 

Dana Podhajská

Jeden z největších českých fotografů součastnosti Jindřich  Štreit vystavuje na holešovském zámku. Snímky  
z cyklů       menšiny jsou k vidění do 7. listopadu, út - pá 9 - 12 a 13 - 17, so - ne 9 - 12 a 13 - 18 hodin.

Foto Dana Podhajská

12. října jsme měli mimořádnou možnost poslechnout si autorskou komentovanou prohlídku výstavy, která se koná 
na zámku. Jindřich Štreit osobně jen s baterkou v ruce provázel svými fotografiemi a mluvil o tom, co na nich vidět není. 
Zcela neplánovaným a o to více vítaným hostem byl štáb České televize, který o holešovské noci s fotografem natočil 
reportáž. Najdete ji v archivu ČT. Výstava fotografií Jindřicha Štreita se na zámku koná do 7. prosince.  

foto Dana Podhajská 

Noc s fotografem Jindřichem Štreitem
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Svatý Václave,  
vévodo české země

V rámci podzimní řady festivalu Musica Holešov jsme 
mohli v kině Svět přivítat skvělého a jedinečného zpěvá-
ka Dana Bártu se svou kapelou Illustratosphere. Kapela 
přijela představit novou desku s názvem Kráska a zvířený 
prach. Ta deska sice až tak nová není, ale její představení 
si muselo počkat na dobu, až restrikce dovolí a až bude 
nalezen náhradní termín.

Svatováclavským chorálem byl zahájen již tradiční 
koncert Holešovského komorního orchestru, který je 
každoroční potěchou ducha a hlavně oslavou Dne české 
státnosti. Svatováclavský chorál je jednou z nejznáměj-
ších zpívaných modliteb za vlast. Pochází z 12. století, 
jejím původním jazykem je staročeština. Dnes si ji ale 
zazpíval plný kostel sv. Anny česky. Poté následovaly 
další krásné skladby včetně díla Rachmaninova nebo 
holešovského rodáka F. X. Richtera.

Koncertu předcházela svatováclavská mše svatá, 
která byla sloužena za město Holešov a za všechny obce 
Mikroregionu Holešovsko, starosty, zastupitele i občany.

Jak je již dobrým zvykem, bývá při tomto koncer-
tu nabídnuta možnost přispět libovolnou částkou na 
projekt Ježíškova vnoučata. Za vybrané peníze, které 
jsou doplněny příspěvkem města Holešova, pak budou 
zakoupeny dárky a věci osobní potřeby pro seniory žijící 
v CPS a DPS Holešov. Děkujeme všem dárcům, díky kte-
rým se dnes podařilo vybrat 3642 Kč a 4 EUR.

Hana Helsnerová

Výjimečný hlas Dana Bárty si podmanil 
holešovské publikum
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Konečně se to podařilo a holešovské publikum si 
mohlo vychutnat tuto specifickou záležitost, jakou koncert 
Dana Bárty a Illustratosphere bezesporu je. Jeho osobitost 
je nezaměnitelná, hlas neskutečný a pohyb na podiu velmi 
energický. To vše ve spojení s doprovodem mistrovských 
muzikantů velice dobře zafungovalo a jistě uspokojilo  
i ty nejnáročnější posluchače.                             Hana Helsnerová

Holešov vítá významné umělce a skvělé 
hudebníky

Musica Holešov nám připravuje pestrou nabídku koncertů umělců mnohdy světového významu. Na co se můžeme 
těšit, jsme se v reportáži Holešov TV zeptali pana Karla Košárka (QR kód uveden výše) a na podrobnosti jsme se ptali také 
pana Zdeňka Nováka.

V programové nabídce spolku Musica Holešov 
se objevily koncerty, které bychom u festivalu 
vážné hudby nečekali… 

Tak jde spíše o počet koncertů, protože žánry jazz 
a blues byly uváděny již od prvních kroků festivalu Mu-
sica v roce 2010. Je třeba říci, že to souvisí s emancipací 
menšinových žánrů celkově, vždyť tyto žánry už mají své 
místo v dramaturgii každého velkého festivalu včetně 
věhlasného Pražského jara nebo třeba brněnského Mo-
ravského podzimu. Není to tedy žádné náhlé překvape-
ní. Jazz a klasika k sobě čím dál více inklinují a ovlivňují 
se.  Oba žánry stojí na muzikantské bravurní virtuozitě, 
takže mnoho současných špičkových interpretů klasiky 
se více či méně věnuje také jazzu. Jistěže je to často  
i naopak, kdy mnoho primárně jazzmanů, jsou členy tě-
les klasické hudby. Je dobře známo, že i náš dramaturg, 
Karel Košárek, je rovněž skvělým jazzovým klavíristou,  
což už několikrát předvedl i na našem festivalu.

 Jaké koncerty jste letos připravili?
ZN: Tak nyní, kdy se o tom bavíme, koncerty již běží, 

máme za sebou dobře navštívené Latinskoamerické No-
kturno, kde vystoupila americká zpěvačka Lauren Hen-
derson a trojice skvělých virtuózních jazzmanů z Chile. 
O skvělém vystoupení Dana Bárty se již psalo. Dále to 
byla například exhibice baskytarového všeuměla Steve 
Clarka z USA.

Na jaké další koncerty můžete ještě naše čte-
náře pozvat?

Především na tradiční, již 21. Bluesový podzimek, 
který se koná v sobotu 13. listopadu v Drive Clubu.  
Vystoupí legendární kapela Flamengo v sestavě se 
spolutvůrci nejlepšího alba české rockové historie Kuře  
v hodinkách. Kapela se kromě Kuřete bude vracet  
k ikonickým skladbám zlatého období rocku konce še-
desátých let. Na tomto minifestivalu uvítáme ještě an-
glického bluesového aristokrata Todda Sharpvilla, který  
ve svém hudebním životopise uvádí spolupráci s veli-
kány světové hudby jako např. Ericem Claptonem, kde 
byl členem jeho kapely nebo se zúčastnil nahrávání 
množství alb různých bluesových interpretů. Zcela jistě 
to bude večer plný skvělé muziky.

17. listopadu večer, rovněž v Drive Clubu, si hudeb-
ně připomeneme Den Svobody. V rámci bohatého pro-
gramu vystoupí holešovské kapely, třeba Moonshine. 
Hlavním hostem koncertu však bude pěvecký dialog 
zpěvačky Elisabeth Lohninger a Travon Andersona, skvě-
lých vokalistů, aby v pořadu The Duets za doprovodu 
Fishbacher Tria přednesli jazzově a soulově laděné hity 
z nepřeberné pokladnice světové pop music. 

 No a čekání na Vánoce si zpříjemníme 19. prosince 
ve Velkém sále zámku akustickým recitálem  Romana 
Dragouna, zpěváka a autora jemných, poetických skla-
deb, vlastně rockových šansonů, které bude podmalová-
vat čaroděj dechových nástrojů Michal Žáček. Hosty kon-
certu budou dvě mladé, nadějné interpretky vlastních 
písní, jejichž jména jsou zatím tajemstvím.

 Jaký očekáváte zájem holešovského publika?
Jistěže velký, jinak by to snad nemělo smysl po-

řádat. Samozřejmě o míře zastoupení jiných žánrů 
než je klasika, rozhodne zájem posluchačů. Snažíme  
se s Karlem Košárkem přinášet to nejlepší, nejzajímavěj-
ší z hudební scény, originální hudební projekty. Věřím, 
že naše publikum bude, stejně jako doposud, důvěřovat 
naší dramaturgii a přijde na koncerty, i když třeba právě 
toho konkrétního umělce či skladby příliš nezná. 

I my věříme, že si občané Holešova i hosté 
nenechají ujít příležitost být součástí té skvělé at-
mosféry, jakou koncerty festivalu Musica či Blue-
sového podzimku pravidelně nastolují. 

Hana Helsnerová
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V listopadu nás čeká celorepubliková akce - CVVZ
Na podrobnosti jsme se zeptali náčelnice celého 

projektu, Jarmily Vaclachové.

Již brzy se v Holešově uskuteční Celostátní 
vzájemná výměna zkušeností, zkráceně CVVZ, 
můžeme si tuto akci trošku přiblížit?

Jedná se o celostátní akci, která je otevřena všem, 
kteří pracují v různých spolcích, organizacích atd. Jed-
ná se o záležitost dobrovolnickou, tzn. že akce je urče-
na všem „srdcařům“, kteří věnují svůj volný čas dětem  
a mladým lidem. Akce má již 30letou tradici, konala se 
téměř ve všech krajích ČR, v našem kraji to bude letos 
poprvé. 

Pro koho konkrétně je tedy CVVZ určena, kdo 
se může přihlásit?

CVVZ je určena pro všechny, kteří pracují s dětmi, 
ale také pro ty, kteří se chtějí něco nového naučit, popř. 
pro ty, kteří chtějí předat své zkušenosti a dovednosti. 
Stačí se přihlásit na stránkách cvvz.cz.

Jaký je systém celého programu?
Program začíná v pátek 19. 11. 2021 odpoledne,  

od 18 hodin budou probíhat první workshopy, dílny, 
besedy. Tyto aktivity si mohou účastníci akce předem vy-
brat a přihlásit se na ně. Dále účastníky CVVZ čeká v pá-
tek slavnostní zahájení v holešovském zámku. Program 
bude pokračovat různými nočními aktivitami – deskov-
ky, hry v terénu a další. Sobotní program bude velmi pes-
trý a zajímavý – dopoledne budou probíhat 2 programo-
vé bloky, odpoledne 3. Celkem je připraveno okolo 100 
workshopů. V nabídce programů budou také vycházky 
po Holešově, výlety na zajímavá místa našeho kraje  
/Kroměříž, Zlín, Hostýn, Lešná/. Ve spolupráci s ČRDM 
připravujeme diskusní fórum. Další program bude pro-
bíhat také v kině Svět, kde budou zajímavé besedy, kte-
rých se budou moci zúčastnit i rodiče a pedagogové. Ti se 
budou moci hlásit prostřednictvím škol. 

Na jaké workshopy a lektory se mohou účast-
níci těšit?

Myslím si, že se nám podařilo na letošní CVVZ zís-
kat opravdu skvělé lektory, jednak ty, kteří tradičně na 
CVVZ jezdí – např. Martin Junk se svojí sebeobranou 
nebo lapači snů, dále Mexičan, který nabízí práci s kůží, 
XŠandy – bezkontaktní hry, Baghira – různé taneční 
styly a také Honza Burda – jak ocenit vedoucí, apod.  
Z novinek to budou určitě zajímavé workshopy Jirky Sa-
dily – cirkusové hry a žonglování, dále různé výtvarné 
workshopy např. Vlaďka Hlavinková – práce s papírem. 
Do Holešova přijede také Údif  se zajímavými pokusy, 
bude probíhat uzlařská regata, různé workshopy na 
téma ekologie, ochrana životního prostředí, spoustu 
tanečních a sportovních dílen, tradičně oblíbené budou 
workshopy rukodělné, výtvarné, atd. Účastníci do 35 let 
budou mít dále například  možnost zapsat se do registru 
dárců kostní dřeně.

Jaké další zajímavosti se připravují?
Připravujeme ve spolupráci s MAS zajímavé před-

nášky na téma výchova a vzdělávání, podařilo se nám 
získat VIP lektory – Jana Svobodu z Ostravy, Mgr. Marka 
Hermana, který je autorem zajímavých publikací o vý-
chově – např. Najděte si svého marťana. Do Holešova 
přijede také Bob Kartous, který se také dlouhodobě 
zabývá výchovou a vzděláváním a hlavně pohledem 
do budoucnosti. Pro účastníky máme připravenu jednu 
speciální nabídku, takovou třešinku na dortu, nerada 
bych teď prozrazovala, ale věřím, že to bude pro všechny 
velké a milé překvapení. 

Vím, že se vždy hledá něco typického pro jed-
notlivá města. Jak se bude prezentovat město 
Holešov?

Téma CVVZ v Holešově je „Letem - pestrobarev-
ným světem“, chceme, aby setkání zástupců spolků  
a organizací bylo u nás pestré, barevné ale také tradiční. 

Využili jsme k tomu lentilky, které jsou tradiční, barevné 
a kvalitní. Lentilky nám pro účastníky věnovalo NESTLÉ, 
předávali jsme je již v Náchodě, kde jsme se ucházeli  
o nominaci. Většina účastníků se k nám moc těší, protože 
náš kraj neznají, proto jim připravujeme také ochutnáv-
ku toho nejlepšího z našeho kraje. Nebude chybět trocha 
folkloru, typická jídla - valašská kyselice, svatební kolá-
če, frgály a také ve spolupráci s nadací T. Bati a muzeem 
ve Zlíně připravujeme přednášku o T. Baťovi a také ex-
kurzi do 21. budovy a do muzea. Budou nám zapůjčeny 
také fotografie z cest Hanzelky a Zikmunda, které budou 
v Holešově v rámci CVVZ vystaveny.

Jak náročná je příprava?
Příprava takové akce je časově hodně náročná. 

První myšlenka uspořádat CVVZ v Holešově nás na-
padla cca před čtyřmi lety v Šumperku. V roce 2019 
jsme podali kandidaturu a od té doby akci řešíme  
a připravujeme. Vzhledem k velké změně, která nastala  
v roce 2020 kvůli covidu, je teď spousta věcí úplně 
jinak, což se projevilo také na přípravách. Musíme 
domýšlet spoustu věcí, které se dřív řešit nemusely, 
nejvíce však v současné době řešíme finance a celkové 
zajištění akce.  Jsem moc ráda, že máme oporu ve sta-
rostovi našeho města a také v členech rady. Podporují 
nás také ředitelé škol a školských zařízení a spousta 
dalších jednotlivců a organizací.

Kde to všechno bude probíhat?
CVVZ bude mít hlavní centrum na 1. ZŠ v Holešově, 

dále počítáme s využitím 2. ZŠ, 3. ZŠ, budovy gymnázia, 
odborného učiliště a praktické školy, SVČ TYMY, pionýr-
ská klubovna Smetanovy sady. Stravování pro účastníky 
bude zajišťovat ÚŠJ a také restaurace u Černé kaple. 
Část programu se bude konat také v kině Svět, exkurze 
se uskuteční na policejní škole. Členové vlastivědného 
kroužku uspořádají vycházky po zajímavých historických 
místech našeho města. Některé workshopy budou pro-
bíhat v zámecké zahradě, v okolí hájenky, také v Americ-
kém parku a ve Smetanových sadech.

Kolik lidí je potřeba do pořadatelského týmu?
Nejužší tým tvoří pět lidí, tento tým je rozšířen  

o další dobrovolníky, kteří mají své úkoly a kompetence, 
což je dalších cca 10-12lidí. Na samotnou akci CVVZ 19. 
-21. 11. 2021 budeme potřebovat přibližně 80 dobrovol-
níků, kteří pomohou s organizací této mimořádné akce. 
V tomto týmu budou pracovníci SVČ TYMY, dobrovolníci 
z PS M. Očadlíka Holešov, Skauti, Zahrádkáři, Hasiči, zá-
stupci Sovičky, Coolny, pracovníci Rabb computer, Skří-
tek, TOM. Velmi aktivně se do přípravy zapojili členové 
vlastivědného kroužku, MKS, úředníci z města z odboru 
školství a kultury a spousta dalších.

Děkujeme za rozhovor, přejeme pevné ner-
vy a hlavně, ať vše takzvaně „klapne“ a všichni 
účastníci jsou spokojeni.

Hana Helsnerová
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Výbuch bude v pět
Týden plný netradičních úkolů, pokusů a zábavy 

prožili na začátku září naši žáci 6. C a  7. C v areálu hotelu 
Pod Šaumburkem v Rajnochovicích. Zatímco zkušenější 
sedmáci už věděli, co je čeká, šesťáci byli na soustředě-
ní poprvé, ale vše se jim dařilo jako starým mazákům. 
Na úvod týdne stmelovali svůj kolektiv a lépe se sezna-
movali  se svojí třídní učitelkou Mgr. Janou Sabovou. 
Na tento adaptační pobyt přispívalo dětem také město 
Holešov v rámci Akce milion. Pak už následovalo ma-
tematické soustředění a jedna aktivita za druhou. Žáci  
se něco dozvěděli o starých jednotkách a porovnali je 
se současnými, nakoukli do úvodu programování, po-
trápili si hlavy logickými hlavolamy. Své šikovné ruce 
pak procvičili při skládání origami, rýsování, výrobě 
vzduchových a octových raket. Rakety pak také odpalo-

vali, a to velmi úspěšně. Následovaly ještě další fyzikální 
pokusy - výroba vodíku, hořící ruce, pokusy s optikou, 
barvami a fresnelovou čočkou. Sedmáci si navíc kromě 
vyčerpávajícího řešení zapeklitých matematických úloh 
zhotovili model své oblíbené světové stavby. A jaký po-
užili materiál? „Maršmelouny“ a špagety. Vytvořili také 
zajímavé funkční modely sopek a trochu se potrápili při 
výrobě kaleidocyklů (nekonečné převracení tvarů) a kra-
sohledu, kde místo zrcátek použili zrcadlovou fólii. Svoji 
fyzickou zdatnost pak všichni prokázali při azimutovém 
běhu a svoji odvahu si ověřili na noční stezce odvahy.  
Týden uběhl jako voda a všichni byli po zásluze oceněni 
diplomy a odměnami, které financovalo naše SRPŠ a ro-
diče svými sponzorskými dárky.

J. Dvořáková, J. Polaštíková

Stará hudba na ZUŠce
Je podtitul koncertu žáků holešovské ZUŠ, který  

po roční odmlce zazní 4. listopadu v zámecké salate-
rreně. Nejedná se jen o koncert, ale o několika týdenní 
umělecko-vzdělávací projekt, při kterém se žáci učí  
(v rámci možností autentické) interpretaci hudby  
17. a 18. století.  Poslední ¨Stará hudba na ZUŠce¨ v roce 
2019 byla pod patronací dirigenta souboru Czech ensem-
ble baroque Romana Válka a letos přebírá uměleckou 
záštitu Marek Čermák, který zároveň povede v průběhu 
měsíce října interpretační hodiny pro žáky školy. Dirigent  
a hráč na klávesové nástroje Marek Čermák je zakladatel 
a umělecký vedoucí soboru Musica Figuralis a dále člen 
předních evropských souborů jako je Collegium Warten-
berg, Die Freitagsakademie, Solamentenaturali, Czech 
ensemble baroque a další. Těžištěm jeho práce je řízení  
a propagace projektů zaměřených na obnovené premié-
ry moravské, rakouské a české hudby 2. poloviny 18. stl. 
v autentické interpretaci na dobové nástroje.

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.
ředitel školy

Matematika zábavně
Hodiny matematiky se na naší škole snažíme dětem 

zpestřit, jak jen to jde. U čtvrťáků a páťáků jsme matema-
tiku v tomto školním roce odstartovali právě takto. Geo-
boardy, tangramy, sudoku... Že některé pojmy neznáte? 
Nevadí, my vám je rádi objasníme. Geoboard je úžasná 
hra, pomůcka i hračka. S jeho pomocí děti procvičují 
jemnou motoriku, základy geometrie, tvary, počítání, 
dokonce i násobilku. Děti mohou vytvářet dle fantazie 
vlastní obrazce nebo se soustředit a počítat podle zadání 
a předlohy. No a tangramy jsou starobylé skládanky po-
cházející z Číny, kterými se prý bavil i Napoleon Bonapar-
te, a které skládají už celé generace. Jejich kouzlo spočívá 
v jednoduchosti – z jediného čtverce (srdce, vejce, golo) 
můžeme sestavit množství různých postav, zvířat i věcí. 
Pobaví, zkrátí dlouhou chvíli, a navíc rozvíjí logické a pro-
storové myšlení. A právě o to nám jde.

A až budeme opakovat osovou souměrnost, tak ur-
čitě použijeme magnetické stavebnice ☺.

za všechny čtvrťáky a páťáky Barbora Winklerová
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Strážní andělé v 2. ZŠ
Naši žáčci z 1. A a z 1. B mají za sebou dva týdny školy. Pozvolna navazují kamarád-

ské vztahy se spolužáky a daří se jim orientovat v prostorách školy.
Tento týden přišli do prvních tříd na návštěvu deváťáci. Společně s paní učitelkou 

dětem vysvětlili, že jsou jejich strážnými anděly – patrony. Jejich úlohou je prvňáč-
kům po celý školní rok pomáhat, chránit je a jít jim dobrým příkladem. Každý prvňáček 
tak získal nového kamaráda, se kterým si může o přestávkách popovídat a požádat  
ho o pomoc či radu.

A protože máme letos hodně prvňáčků, každý žák z deváté třídy získal pod svá 
křídla čtyři svěřence. Deváťáci zavzpomínali na svůj první školní rok. Někteří na sebe 
prozradili, že se ve škole ze začátku báli, ale pomohlo jim najít si kamarády a dny  
ve škole se tak staly zábavné a radostné.Všichni si také užili spoustu legrace při společ-
ném úkolu, kdy malí radili velkým, jak se poslepu namalovat.

Budeme se těšit na další společné aktivity, které nás během školního roku čekají.

Mgr. Veronika Lejsková, Mgr. Petra Přikrylová

Projektový den k  110. výročí 2. Základní školy
Ve středu 22. září se uskutečnil projektový den, kte-

rý byl zaměřený na přípravu oslav 110. výročí založení 
naší školy. V každé třídě to pojali žáci a také učitelé jinak. 

V 1. A děti společně s paní učitelkou a paní asis-
tentkou vytvořily školu snů. Děti samy si vymýšlely, jaké 
místnosti by v jejich vysněné škole měly být - například 
třída z lega, nebo třída plná zvířat. V dalších hodinách 
pak vyráběly a zdobily své postavičky, které potom při-
lepily do „školy snů“. Na výsledek se můžete podívat na 
nástěnce v přízemí.

V 1. B děti vytvořily veliké přání pro svou školu. Spo-
lečně s paní učitelkou vymýšlely, jaká by škola měla být, 
aby se tam všem líbilo a chodili tam (žáci a učitelé) rádi. 
Poté si děti nakreslily svou vlastní karikaturu, kterou 
rovněž nalezte na nástěnce u jejich třídy v prvním patře. 

Druháci byli spojeni a měli velice pestrý program. 
Nejprve si v kroužku na koberci povídali o tom, co je 
napadne, když se řekne škola, poté malovali obrázky  
s tématem historie školy a v neposlední řadě se v mate-
matickém kvízu dozvěděli spoustu zajímavých věcí … 
třeba co je to katedra nebo kalamář. 

Ve třetí třídě žáci vyráběli listy se zajímavostmi  
o naší škole, například jak se dříve jmenovala, jací ře-

ditelé nebo učitelé zde působili. Největší ohlas ovšem 
měla svačinka, kterou jim připravila paní učitelka. Chtě-
la jim ukázat, co jedli žáci dříve. Doma vyškvařila sádlo  
a škvarky a namazala to na chleba.  Přišli ochutnat nejen 
třeťáci.

Také čtvrťáci se pilně činili … malovali, stříhali, 
lepili, zkrátka vyráběli modely naší školy z nejrůzněj-
ších materiálů, například ze špejlí, papírových ruliček, 
tvrdých barevných papírů apod. Paní učitelky jim také 
připravily vědomostní kvíz o historii naší školy. 

Páťáci pak byli ve skupinách s ostatními žáky  
z druhého stupně. Vytvořilo se několik skupin a každá 
se usadila ve třídě a připravovala ukázky pro Den ote-
vřených dveří. Ve třídě šesťáků, tedy v přírodopise, bylo 
nachystáno několik mikroskopů, kde žáci pozorovali 
několik preparátů. Také zde byly umístěny figuríny pro 
nácvik první pomoci. Ve vedlejší třídě sedmáků se usa-
dila skupinka žáků, která se zabývala robotikou – žáci 
nacvičovali, jak naučit roboty jezdit po předem dané 
cestě a další zajímavosti z robotiky. 

Ani druhé patro naší školy nezůstalo prázdné… 
Ve třídě osmáků se pilně připravovali budoucí průvodci, 
kteří budou provázet veřejnost při Dni otevřených dveří. 

V učebně chemie skupina pod vedením paní učitelky při-
pravovala pokusy, které budou předvádět 15. a 16.  října. 
Zabývali se filtrací vody a optikou.  V počítačové učebně 
se usadila redakce, která připravovala vydání novin věno-
vaných 110. výročí naší školy. V jazykové učebně se sešla 
skupinka žáků, aby vytvořila prezentaci o naší škole v an-
gličtině. V kuchyňce pak zavoněl čerstvě upečený chléb  
a také jednohubky, které si žáci zkoušeli připravit na Den 
otevřených dveří. 

V neposlední řadě také v přízemí naší budovy byl 
čilý ruch, protože v tělocvičně další skupina žáků pod 
vedením pana učitele připravila stanoviště pro překážko-
vou dráhu a prezentaci různých sportů. Vedle v dílnách 
se zase pilně činili žáci, za dopomoci paní zástupkyně 
vyráběli dřevěné zásobníky pro kapesníčky nebo sadili 
podzimní výsadbu do truhlíků. 

Byl to den nabitý aktivitou a činnostmi. Všechny 
jsme ani nestihli popsat. Těšíme se na Den otevřených 
dveří, kdy všechno ukážeme našich rodičům, prarodičům 
- zkrátka široké veřejnosti, která se jistě ve velkém počtu 
přijde na naši školu podívat.

Mgr. Jana Kramolišová

ŠKOLSTVÍ
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Již tradičně jsme se s žáky 6. ročníku vydali na tří-
denní pobyt, který měl jediný cíl, a to stmelit nově vznik-
lé kolektivy žáků šestých tříd. Na Rusavu jsme odjeli 
hned na začátku září. Postupně se na Jestřabí vystřídaly 
všechny tři šesté třídy. Díky kvalifikovaným instrukto-
rům z Tokaheya vzdělávání, z.s. jsme prožili nabitý pro-
gram. Jeho součástí byly aktivity zaměřené na podporu 
třídního kolektivu, vzájemné spolupráce a komunikace, 
začlenění nových spolužáků, prohloubení důvěry mezi 
žáky navzájem i mezi žáky a třídním učitelem. Naši 
šesťáci získali spoustu pěkných společných zážitků. Také 

věříme, že jim kurz usnadnil vstup na druhý stupeň a že 
se v nových kolektivech vzájemně lépe poznali. 

A jak se pobyt líbil našim šesťákům?
Na adapťáku jsem si to moc užila. Naše třída se moc 

skamarádila. Rádi jsme chodili na kolotoč u chaty, kde 
jsme se točili a povídali si. (Lenka R.)                                            

Líbil se mi výstup na Pardus. Šli jsme po večeři. 
Tam jsme rozdělali plachtu, sedli si, povídali si o našich 
přáních pro třídu a pak jsme poslouchali příběh. Zpátky 
jsme šli po tmě. Dokonce jsme zhasli baterky a pozoro-
vali hvězdy. (Adam Z.)

Nejvíc se mi líbil „Výšlap na himalájské vrcholy“. Při 
této hře jsme museli pracovat jako tým, aby se nám po-
dařilo zdolat aspoň pět vrcholů. (Eliška Š.)

Ubytování bylo supr. Počasí nám vycházelo. Hráli 
jsme „mega“ moc her. Seznámili jsme se se spoustou 
kamarádů. (Vojta Š.)

Na adapťáku jsem si to užil. Nejvíc jsem si užil pád 
důvěry. Vylezl jsem na stůl a zbytek třídy měl za úkol mě 
chytit při pádu. Bylo to fakt super! (Ondra D.)

 
kolektiv třídních 6. ročníku 3. ZŠ Holešov

Navrhni si svůj školní oběd
Školní jídelna 3. Základní školy v Holešově během posledního měsíce minulého 

školního roku uspořádala mezi strávníky anketu s názvem „Navrhni si svůj školní oběd“. 
Cílem ankety bylo získat především inspiraci na nová jídla, která by obohatila již stáva-
jící zavedené recepty.

Do ankety se zapojilo více než 500 strávníků z celé školy a získané výsledky potvr-
dily, že paní kuchařky dělají svou práci dobře a vaří chutně. 

Mezi deseti nejopakovanějšími jídly byly většinou „stálíci“ z pravidelného jídelníč-
ku, ale ve výsledcích se objevily i nové nápady na recepty.  Nejvíce hlasů dostal smažený 
řízek, hned za ním se umístila rajská omáčka.  Na přání našich strávníků do jídelníčku 
zařadíme tortillu, lasagne nebo pizzu. 

Anketu hodnotíme jako krásnou zpětnou vazbu práce školní kuchyně a novou in-
spiraci pro pracovníky školní jídelny. 

   Ing. Ivana Čubová, vedoucí školní kuchyně

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku 3. ZŠ Holešov
ŠKOLSTVÍ
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SPOLEČNOST

Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči
o svého blízkého doma?
2. DÍL – popis konkrétních činností Charitní pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba Holešov, poskytující 
péči lidem starším 18 let z důvodu jejich nepříznivého 
zdravotního stavu nebo sociální situace, již není službou 
jako dříve. Ještě stále se dnes setkáváme s názory, že pe-
čovatelská služba přece hlavně rozváží obědy a zajišťuje 
úklid. Ale časy se mění a pečovatelská služba také. Obec-
ně se dá říct, že  pečovatelské služby přestávají sloužit. 
Více však o klienty pečují.

Běžný dovoz obědů už lze v dnešní době (obzvlášť 
po koronavirových omezeních) zajistit širokou škálou 
služeb a restaurací, poskytujících rozvozy obědů. Jezdit 
po městě s jídlonosiči a rozvážet obědy vitálním seni-
orům, taková „sociální“ služba nedává smysl. K tomu 
slouží rozvážkové služby. My jsme služba sociální! Stej-
ně jako úklidy lze objednat u úklidových firem. Praní  
a žehlení ve veřejné prádelně. Tyto služby lze tedy zajistit  
u firem, které tyto služby nabízejí komerčně. Tím pádem 
se Charitní pečovatelská služba může více věnovat pro-
fesionálně činnostem, které k ní patří a pomáhat s péčí  
o lidi, kteří jí potřebují.

Zde je podrobný výpis činností, které lze u Charitní 
pečovatelské služby nasmlouvat.

• POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY (koupel v do-
mácnosti, koupel na lůžku včetně mytí vlasů, koupel  
v bezbariérovém Středisku osobní hygieny v Holešo-
vě, ranní hygiena, pomoc při výměně inkontinenčních 
pomůcek, polohování, pomoc při použití toalety …)

• POMOC PŘI OBLÉKÁNÍ, SVLÉKÁNÍ VČETNĚ SPECIÁL-
NÍCH POMŮCEK (pomoc s používáním protetických 
pomůcek, ortéz …)

• DOVOZ OBĚDA (bez diety – pouze při využívání i jiných 
úkonů, dovoz dietních obědů, donáška obědů v rámci 
Domu zvláštního určení, Novosady 1597, Holešov …)

• POMOC PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ (podpora a do-
pomoc při stravování, příprava jídla na talíř, ohřátí, 
nakrájení …)

• POMOC PŘI PŘESUNU (z lůžka na invalidní vozík nebo 
naopak, přesun z lůžka na toaletu, přesun v prosto-
rech domácnosti…)

• BĚŽNÝ ÚKLID A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI (vysávání 
prostorů, které žadatel běžně využívá, vytření země, 
umytí nádobí …Tento úkon lze nasmlouvat pouze při 
využívání i jiných úkonů)

• POMOC PŘI VELKÉM ÚKLIDU (sezónní umývání oken, 
záclony ... Tento úkon lze nasmlouvat pouze při využí-
vání i jiných úkonů)

• BĚŽNÉ NÁKUPY 
• POCHŮZKY (zajištění dovozu léků z lékárny, vyřízení 

záležitostí na poště, úřadě…)
• PRANÍ A ŽEHLENÍ (drobného nebo ložního prádla. Tento 

úkon lze nasmlouvat pouze při využívání i jiných úkonů)
• POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI (dohled při uží-

vání medikace, pomoc při orientaci v prostoru domác-
nosti, vycházky…)  

• DOPROVODY (k lékaři, do obchodu, na úřad... Lze vyu-
žít pouze ve výjimečných případech)

Hlavním cílem pečovatelské služby je podporovat 
samostatnost klienta, aby co nejdéle mohl setrvávat  

v domácím prostředí. A ne-
musel pomýšlet na stěho-
vání do pobytového zařízení 
třeba kvůli tomu, že je upou-
tán na lůžko a potřebuje po-
moc s hygienou či přípravou 
jídla. Pečovatelská služba 
tak předchází zbytečně 
předčasným odchodům do 
pobytových zařízení, kdy se 
to neobejde bez čtyřiadva-
cetihodinové péče, např.  
u lidí s pokročilejším stádi-
em demence apod. 

Na pečovatelskou službu se nemusí obracet jen se-
nioři, ale i mladší lidé (od 18 let), kteří trpí chronickým 
či  jiným onemocněním, kteří jsou upoutáni na lůžko, 
vozíčkáři,  lidé po úrazech, operacích, lidé s postižením 
zraku, sluchu apod.

Díky spolupráci s charitní domácí zdravotní péčí 
či mobilní hospicovou službou, přibývá i klientů, které 
pečovatelská služba může doprovodit v závěru života 
až do jeho konce, dokáže být oporou umírajícím i jejich 
rodinám.

Kontakt: Vedoucí CHPS: Ingrid Vaculíková 
– 737 170 936, 573 399 860
Soc. pracovnice: Bc. Renata Leskovjanová, DiS. 
– 731 626 470
Email: chps@holesov.charita.cz
Charitní pečovatelská služba v Holešově je tedy špičko-
vou podporou s možností ŽÍT DOMA.

Bc. Renata Leskovjanová, DiS, 
sociální pracovnice

Charitní pečovatelská služba
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PŘÍSPĚVKY

„Martěnská Omladina“ opět vyrazila na slavnosti

Zahrádkáři se mohou chlubit: 
„Máme vítězku nejvyšší floristické  soutěže v ČR - DĚČÍNSKÉ KOTVY“

Dnes už sice na venkově klasicky hospodaří málo-
kdo, ovšem tradice hodů mnohdy důsledně přetrvává. 
Stejně tak v obci Ludslavice, kde se kromě tamějších 
hasičů, myslivců či Ludslavských hanáků, hanaček za 
podpory obecního zastupitelstva pod vedením p. staros-
ty V. Adamíka uskutečnily v neděli 26. 9. 2021 tradiční 

svatováclavské hody. Po slavnostním průvodu od obec-
ního úřadu do kostela, za doprovodu dechové hudby 
Moravské veselky a svatováclavské mši svaté v taměj-
ším kostele, vystoupila i Martěnská Omladina se svým 
programem, a to jak maminek se svými ratolestmi, tak  
i „dospěláci“ před prostory kostela, která tak jistě přispě-

la k dobré náladě a pohodě, tak jak to na hodech bývá. 
Odpolední bohatý program pokračoval po společném 
hodovém obědě všech účastníků na výletišti, za krás-
ného teplého slunného dne při poslechu dechové hudby 
Moravské veselky.  

Neuběhly ani dva dny a Martěnská Omladina se 
zúčastnila setkání Hanáků  - putovní folklorní festival 
tanečních a hudebních souborů dne 28. 9. 21, který 
se po 10 letech opět vrátil do Tovačova u příležitosti 
oslav 700 let města. Po slavnostním zahájení u radnice  
a krojovaném průvodu do zámecké zahrady se přítomné 
soubory z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a dalších 
představily se svými programy. Nechyběla zde i Mar-
těnská Omladina (včetně těch nejmenších, pro které to 
bylo jistě dost náročné), která prezentovala oblast Ho-
lešovska. Na tomto setkání bylo zaregistrováno na 525 
krojovaných Hanáků a Hanaček. „Je to vždy příjemné 
setkání lidí, kteří mají stejný zájem o lidovou kulturu  
a úctu k folkloru, krojům, lidovým tradicím a písničkám. 
Nejsme klasický soubor, ale skupina lidí z holešovské 
oblasti, která svým vystoupením zpestřuje různé obecní 
slavnosti, festivaly a podobné kulturní akce.“ 

Drahoslav Bojnanský

Tereza Úlehlová, dnes už studentka Střední staveb-
ní průmyslovky ve Zlíně se účastnila této nejvyšší sou-
těže Floristů v Děčíně. Aby se do této soutěže dostala, 
předcházelo tomu několik dřívějších výher v soutěžích 
pořádaných Českým svazem zahrádkářů. Začínala jako 
žákyně 8. třídy 1. ZŠ v Holešově v Okresním kole Floristi-
ky, které pořádalo Územní sdružení ČZS Kroměříž na vý-
stavišti Floria. Tam obhájila ve své kategorii žáků poprvé  
1. místo. Výherci z této soutěže pak pokračují do Zemské-
ho kola, které se už několik let pořádá v Prostějově. I zde 

obhájila prvenství a byla vyslána spolu s dalšími dvěma, 
z druhé a třetí příčky do celostátního kola do Lysé nad 
Labem. V této nejvyšší zahrádkáři pořádané soutěži se 
sice umístila na 3. místě, ale i tak byla mezi nejlepšími. 
V roce 2020 se soutěž Děčínská kotva nekonala z důvodů 
nám všem známých. A tak se na podzimní FLOŘE 2020  
v Olomouci utkali znovu všichni soutěžíci v celostátní 
soutěži ČZS a i tady opět Terezka zvítězila a spolu s další-
mi soukmenovci z celé ČR byla znovu navržena na soutěž 
do Děčínské Kotvy. 

Této soutěži však předcházela důsledná příprava, 
nespočet hodin strávených se svou „učitelkou“ paní 
Renatou Dvorníkovou, která ji také doprovázela na tuto 
soutěž do DĚČÍNA. Že se trápení a důslednost přípravy 
vyplatila je dnes jasné! 

V kategorii nejmladších amatérských soutěžících 
získala Terka za vázanou kytici 1. místo a z obou sou-
těžních úkolů- vypichovaná miska na slavnostní stůl,  
se umístila na nádherném 2. místě. Gratulujeme!

ZO ČZS Holešov vás zve 
v pátek 19. 11. 2021 od 16 hodin
do Domu zahrádkářů na 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
a v sobotu 20. 11. 2021 od 10. do 16 hodin
na výstavku prací spojenou 
s ochutnávkou produktů  
z našich zahrádek

více na 
www.zahradkari-holesov.cz

Adventní tvoření 
s holešovskými zahrádkáři
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Rohálovská padesátka má za sebou už 12. ročník
V podzimním termínu se uskutečnil oficiální bikerský 

závod Rohálovská 50, který byl ovšem po jarním úspěchu 
otevřen také běžcům. Pořadatelé tak udělali další krok 
vpřed, aby vyhověli všem, kteří si chtěli poměřit síly na 
krásné (i když náročné) trati dnes již kultovního závodu.

V dopoledních hodinách šláply do pedálů děti, 
které mohly závodit hned ve 14 kategoriích. Krátce po 
dvanácté hodině se již do startovních koridorů začali řa-
dit závodníci, nad hlavy se vyhoupl vrtulník, předjezdec 
„nakopl“ svoji krosku a přesně ve 12:30 za tónů tradič-
ního hudebního doprovodu a za výstřelu z brokovnice 
odstartovalo 523 odhodlaných jezdců vstříc kopcům, 
sjezdům i divácky atraktivním brodům. Jakmile všich-
ni cyklozávodníci opustili zaváděcí kolo, postavili se 

na start ultramaratonci. Ještě před startem ale všichni 
přítomni věnovali vzpomínku a minutou ticha uctili pa-
mátku běžce a kamaráda Ondry Tabarky, který v srpnu 
tragicky zahynul.

Neuběhly ani dvě hodiny a pomyslnou cílovou pás-
ku proťal zlínský závodník Tomáš Ševců, který Rohálov-
skou 50 jel poprvé a dle jeho slov se na ní docela trápil. 
Jako druhý dorazil Michael Zetak a třetí příčka patřila 
Davidu Bártkovi. Mezi ženami byla nejrychlejší Julie Ma-
lošíková. Mezi běžci pak kraloval Jaroslav Vicher s časem 
3:51:03. Blahopřejeme všem vítězům, mezi které se po-
čítají i ti, kteří zvítězili sami nad sebou.

Atmosféra v hlavním dějišti byla skvělá, stejně jako 
podél trati i v brodech, fanoušci podporovali, co jim 

hrdlo stačilo a bouřlivý potlesk v cíli byl pak zaslouže-
nou odměnou. A právě to dělá Rohálovku Rohálovkou - 
krásný závod, výborná nálada a přátelské prostředí. Je to 
dlouhý příběh o tom, jak se z „jarní srdcovky“ vyklubala 
„podzimní kultovka“.

  Hana Helsnerová

Mladší přípravka – SFK ELKO Holešov
Tak už máme za sebou první měsíc nového školního 

roku. Ten fotbalový začal ale ještě o něco dříve. Už v půli 
srpna, tedy ještě o prázdninách, jsme se sešli k prvním 
tréninkům nové sezony. K hráčům a hráčkám, kteří už  
s přípravkou trénovali v roce minulém, přibyli ti z fotba-
lové školičky a postupně přišli i noví, kteří chtějí s kopa-
nou teprve začít.

Počasí v září fotbalu vyloženě přálo, a tak jsme stihli 
odehrát všech 11 plánovaných zápasů jak v krajském, 
tak okresním přeboru FAČR. Navíc jsme se zúčastnili  
i jednoho malého turnaje přípravek na hřišti FC Viktorie 
Otrokovice. Příležitost zkusit si zápasovou atmosféru do-
stalo všech téměř 30 hráčů týmu. Zápasy v rámci obou 
soutěží nás čekají i v měsíci říjnu. A pomalu pak začíná-
me plánovat i zimní sezónu a zimní halové turnaje.

Pokud by si chtěl někdo z dětí ročníků 2012 až 
2014 (chlapci i dívky) fotbal zkusit, má možnost v rámci 
tréninků, které se konají vždy v pondělí, středu a pátek  
od 17:00 do 18:30 hodin na hřišti ve Všetulích. Podívat 
se a přijít fandit můžete i na domácí zápasy přípravky, 
např. 11. 10. v 17:00 Holešov – Viktoria Otrokovice,  
17. 10.  ve 14:30 Holešov – Zborovice/Zdounky, 25. 10.  
v 17:00 Holešov – Chropyně nebo 31. 10.ve 13:30 Hole-
šov – Kvasice/Lubná.

Trenéři Bob a Radek
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Družstvo mladší přípravky na turnaji FC Viktoria Otrokovice



říjen 2021 | 21

SPORT

Svatováclavský turnaj 2021 opět nezklamal
Po osmé jsme se sešli na půdě Orelského hřiště  

v Holešově, abychom byli svědky tradičního fotbalového 
klání. Pouze loni tuto tradici přerušil covid.Cílem turnaje, 
který vznikl v roce 2013 ve spolupráci s místní organizací 
KDU-ČSL bylo společně a smysluplně prožít svátek čes-
kého patrona svatého Václava. Hlavní náplní svátečního 
dne je turnaj v malé kopané, který letos přilákal 6 silných 
týmů ve věkovém rozpětí od starších žáků (tým Technici) 
až po sportovce atakující padesátku.

Zaslouženým vítězem se stal tým Bózcy, který ve 
finále zdolal jinak skvělý Džojstyk. V boji o třetí místo 
porazil vítěz posledního odehraného ročníku Traverza, 
Meoptu Přerov.  Páté místo si v souboji s Klidnou silou 
vybojovala naše fotbalová naděje, Technici.

Nechybělo ani vyhlášení nejlepších hráčů: gólma-
nem turnaje se stal David Dubický (Džojstyk), nejlepšími 
střelci byli shodně s 8 góly Karel Pospíšilík a Radim Jadr-
níček, nejlepším hráčem Filip Jura (všichni Bózcy).

Celý den se vedl v duchu fair play a kromě odřených 
kolen způsobených nejenom urputným nasazením, ale 
také dožívajícím povrchem hřiště, nedošlo k vážnějším 
šrámům. Nepochybně také proto, že jsme turnaj spolu 
se státní hymnou a svatováclavským chorálem, zahájili 
orelskou modlitbou. Nechybělo krásné počasí, sympa-

tické fanynky, ani tradičně skvělý bufet, skákací hrad  
a další sportovní vyžití, které náš areál nabízí.

Již teď Vás zveme na desátý ročník. Který den 
to bude? Samozřejmě na svátek sv. Václava 28. září 

2022. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o společně 
prožitý den.

Lenka Karhanová,
starostka Orel jednoty Holešov

Lentilky čeká Mistrovství Evropy mažoretek v Poreči
Po více než roce a půl měly holešovské mažoretky 

možnost si zasoutěžit i ve skupinových disciplínách. Celý 
začátek školního roku byl ve znamení tréninků a každý 
víkend jsme vyjížděly na soutěže nebo jiné mažoretkové 
akce. Všemu předcházela pečlivá letní příprava, takže na 
odpočinek a lenošení během druhé poloviny prázdnin ne-
zbývalo moc času. To nám ale nevadilo, byly jsme rády, že 
jsme mohly opět spolu trénovat a pilovat pódiové formace. 

Nejprve jsme se 20. srpna účastnily krásné akce Fol-
klorikaFest, která se uskutečnila v příjemném prostředí 
přírodního amfiteátru ve Starém Hrozenkově. 

První zářijovou neděli jsme vyrazily do Bohumína 
vyzkoušet si velké formace na soutěži O bohumínské srd-
ce, odkud si skupiny Mini Lentilky i Lentilky odvezly první 
místa. Na medailové příčky dosáhly i sólistky Karolína 
Pohančeníková 2. místo (junior starší B) a Amálie Přikry-
lová 3. místo, (junior starší B). Dvojice Zuzana Klanicová 
+ Barbora Přikrylová obsadila 2.místo (kadetky A), Emily 
Kubálková + Romana Šeděnková 3. místo (kadetky A)  
a Dorota Bělíčková + Klaudie Uvírová 2. místo (juniorky 
A). Speciální cenu za nádherný výraz získala naše věčně 
usměvavá Barča Přikrylová.

Na Mistrovství České republiky v twirlingu nás v Pro-
stějově o víkendu 11. – 12. září reprezentovala twirlerka 
Veronika Hodonská, která se zde probojovala do finále vý-
konnostní třídy B a za své výkony v rytmickém tanečním 
sóle a sóle 1 hůlka si odvezla stříbro a bronz.

Zpestřením mezi soutěžními víkendy bylo natáčení 
propagačního videa v zámecké zahradě ve spolupráci  
s holešovskou firmou Dronfilmpro.

Dlouho očekávanou akcí byl Poděbradský pohár. 
Sobotní část patřila pódiovým formacím na lázeňské 

kolonádě. V kategorii děti mladší získaly Mini Lentilky  
1. místo se svou choreografií „Casanova“. Starší Lentilky  
v juniorkách patřily k nejpočetnějším skupinám a za 
energické předvedení choreografie „Classic mix“ obdržely 
v silné konkurenci druhé místo. V neděli už se pak soutěži-
lo v halových disciplínách uvnitř nově zrekonstruovaného 
poděbradského sportoviště. V disciplíně ParadeCorps na 
téma Sestry v akci získaly Lentilky 1. místo a nominaci na 
Mistrovství Evropy mažoretek do chorvatské Poreče. To se 
bude konat již 20. – 22. října a pevně věříme, že nám sou-
časná situace nezabrání k vycestování do přímořského le-
toviska. Děkujeme všem sponzorům z řad místních firem 
a podnikatelů, jejichž finanční pomoc nám velmi ulehčí 
organizaci této zahraniční reprezentace.

Děkuji všem mažoretkám za nádherné výkony, které 
na těchto akcích předváděly a především za vaši výdrž  

a motivaci, kterou jste neztratily ani během doby, kdy ne-
bylo možné dlouhý čas naše skupinové formace veřejně 
prezentovat. Díky tomu jsme mohly tyto skoro dva roky 
připravovaná vystoupení předvést v plném počtu.

Velkou zásluhu na úspěchu našich mažoretek mají 
trenérky Jolana Saibertová, Kateřina Lucká a nově i Nikola 
Podrazilová, která posílila od nového školního roku naše 
řady. Všechny tři jmenované se koncem září zúčastnily 
unikátního semináře pro trenéry pořádaného Svazem 
mažoretek a twirlingu ČR, kde měly možnost si vyslech-
nout tipy a rady od známého mentálního kouče Mariana 
Jelínka.

Těší nás, že se během září naplnila skupina Baby 
Lentilky nadějnými malými mažoretkami. Pokud byste se  
k nám ještě chtěli přidat, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov
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Draci Holešov opět mezi světovou elitou
Po roční nucené covidové pauze jsme se už počtvrté  

vypravili na jednu z největších drakiád na světě, do ital-
ské Cervie, poblíž známého letoviska Rimini. Letošní rok 
byl také trochu  poznamenán covidovým opatřením, ale 
přesto se zúčastnilo asi 40 zástupců různých zemí mezi 
nimi například i drakiádníci z Polynesie či Japonska. 

Drakiáda se konala na pláži přímo u moře,  
od 23. 9. až do 3.10. 2021.  Drakiádnikům byly vyhra-
zeny 3 sektory. První sektor byl přidělen gigantům 
- drakům od 10 m a větší, druhý sektor byl přidělen 
řiditelným drakům - to jsou draci, kteří vytváří na nebi 
různé obrazce na hudbu. Třetí sektor byl přidělen dra-

kům na jednom provaze a k ní patříme i my.  Jako už 
tradičně jsme byli jediní zástupci východní Evropy - my 
Draci Holešov. Zůstali jsme týden. Počasí bylo krásné  
a slunečné a hlavně pořád foukalo. Už se těšíme na 
příští 42. ročník.

   Milan Kaňa

RednecksGym slaví 10 let a připravuje Večer bojovníků
Jak hodnotí uplynulé desetiletí trenér RednecksGymu 

Petr Osokin? Co vnímá jako úspěch a na co se můžeme těšit?
Váš klub letos slaví 10. výročí svého založení.  

Je tam, kde jsi ho za takovou dobu chtěl mít?
Upřímně, já žádný plán ani před 10 lety neměl.  

A když se na to teď zpětně podívám, tak můžu konstato-
vat, že jsem spokojený. Ať se jedná o sportovní výsledky 
na republikové, evropské či světové scéně, nebo o to, že je 
tam nějaká parta lidí, co je baví sportovat, i když náš sport 
není úplně snadný.

Řady se rozrůstají nebo máte každoročně při-
bližně stejný počet zájemců o thajský box?

Troufám si říct, že počet aktivních členů je s drobnými vý-
kyvy plus mínus stejný, ale upřímně se jako všechna odvětví 
vzpamatováváme po pauze způsobené Covidovým obdobím.

Z jakých úspěchů svých svěřenců máš největší 
radost?

Tak těch úspěchů, ze kterých mám radost, je celá 
řada. Jednu skupinu tvoří úspěchy na světové úrovni. Mezi 
ně patří medaile z evropských či světových soutěží a také 
vítězství bývalého svěřence Petra Haisera nad thajským 
šampionem jednoho z tamních thaiboxerských stadionů. 
Druhou skupinou úspěchů, je třeba to, když se někdo pod 
mým vedením dostane do takové formy, že si vyzkou-
ší byť jeden zápas a tím si splní sen. No a třetí skupinou 
může být to, že to členy Rednecks gymu baví.

Letos poprvé trénujete také s dětmi. Jak "tvr-
dý" trénink děti absolvují? 

U dětské skupiny je to samozřejmě jiné než u těch 
starších. Jsem odpůrcem rané specializace u dětí a také 
odpůrcem nějakých tvrdých kontaktů. Mohli bychom tady 
dlouho popisovat například osifikaci zápěstí u malých 
dětí, jejich schopnost soustředění po delší časový úsek  
a tak dále. Takže odpověď je, že se jedná spíše o tréninky 
všeobecného rozvoje s prvky thajského boxu. Ale pravdou 
je, že dnešní tabletová generace je na tom fyzicky hůře,  
a občas se to projeví již při rozcvičce....

Už pevnou tradici mají Večery bojovníků. 
Kvůli pandemii se různě přesouvaly - z jarních 
měsíců, přes letní open air akci až k letošní ryze 

podzimní záležitosti. Je jedno, v jaké fázi trénin-
ku sportovci jsou?

Tak úplně jedno to samozřejmě není. Jinou přípra-
vu mají amatéři, kteří můžou mít zápas například 1 - 2x  
do měsíce, jinou profesionál, který má 1 zápas třeba co 3 
měsíce. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak někdo ob-
jíždí jak amatérské soutěže, tak občas přijme nabídku na 
profesionální zápas. Občas ty nabídky chodí dost narychlo 
a není úplná sranda tu přípravu vyladit k dokonalosti. No 
a pokud to vztáhnu na naše 
galavečery, tak tam přibližně 
2,5 měsíce dopředu víme, kdy 
to uděláme, tudíž tu přípravu 
na to můžeme zaměřit. Před 
Covidovým obdobím se nám 
právě dařilo, před domácím 
galavečerem létat trénovat 
do Thajska, což mělo vždy 
pozitivní efekt. Pokud se tam 
teda někdo nevyboural na 
skůtru :-) 

V pořadí už 8. Večer 
bojovníků se bude konat 
5. 11. 2021. Na co bys na-
lákal případné návštěvní-
ky galavečera? Za mě je 
to určitě nezaměnitelná 
atmosféra, ale co dalšího 
můžeme slíbit?

K atmosféře doplním 
jednu věc, a to, že prosto-
ry zámku mi připomínají 
pražskou Lucernu, kde měla 
boxerská klání tradici již za 
první republiky. A co se spor-
tovní stránky týče, tak tra-
dičně nabídneme zápasy od 
začínajících bojovníků, kteří 
si vyzkouší první zápasy před 
publikem, přes zkušenější 

bojovníky, kteří již mají nějaké medaile z amatérských 
soutěží, a vyvrcholením večera budou souboje profesioná-
lů. Za ty roky mám zpětnou vazbu od diváků, co náš sport 
navštívili poprvé, a 9 z 10 lidí jsou nadšení. Přestože je 
tento sport strašně tvrdý, má tisíciletou tradici a snoubí se  
v něm budhistické rituály s bojovným duchem. Takže pokud 
jste tu atmosféru na zámku nikdy nezažili, určitě přijďte.

Děkujeme za pozvání i rozhovor.
Hana Helsnerová
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II. ročník ve šplhu na laně
Šplh na laně, stále ještě trochu opomíjená disciplína v dnešním sportovním světě. 

O to víc nás těší, když naši aktivní členové T.J. Sokol Holešov ve spolupráci s T.J. Sokol 
Třebětice se tomuto sportu věnují a pořádají II. ročník závodů ve šplhu na 7,5 m laně.

Tyto závody budou probíhat v prostorách sokolovny Holešov a to v sobotu 
30.10.2021 od 10.00 hod. Do soutěže bude zařazeno šest kategorií, a to od věku 14 let 
a mladších až po 50 let a starších. 

Kdo se šplhu na laně aktivně věnujete, ať už v rámci jakéhokoliv sportovního od-
dílu nebo má k němu předpoklady, nebojte se přihlásit a poměřit tak své síly s jinými 
sportovci, kteří tomuto netradičnímu sportu propadli. Zájemci se mohou písemně při-
hlásit do 25.10. prostřednictvím e-mailu processing@seznam.cz.

V rámci oddílu dospělých členů ve šplhu na laně, nabízíme také možnost zapojit se 
do pravidelných tréninků, které probíhají v úterý a pátek v sokolovně T.J. Sokol Holešov. 
Bližší informace lze získat u Petra Greguše.                          za T.J. Sokol Holešov Eva Poiselová 

Tradiční BURČÁK CUP

Dne 2.10. se uskutečníl na Holešovském tenisovém areálu tradiční tenisový turnaj 
BURČÁK CUP ve čtyřhrách. Vítězem turnaje se stala dvojice Lahola, Vlkolenský (foto). 
Druhé místo obsadila dvojice Polášek, Janečka a třetí místo dvojice Vašut, Sláma. V ceně 
útěchy "Burčáková liga" zvítězila dvojice Jurášek L., Jurášek J. 

SPORT
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TYMY / INZERCE

TYMY 
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI 
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB, 
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
ŘÍJEN 2021:
22. – 23. 10. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18 hodin
23. 10. Den zdraví pro celou rodinu – od 9 hodin
I. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27.+ 29.10. 2021 
27. 10. SPORTOVNÍ VYŽITÍ + VÝTVARNÉ TVOŘENÍ na 
Helloweenské téma  - dlabání dýní, výroba tašek a lam-
piček - v rámci podzimních prázdnin, od 9 – 16 hodin
29. 10. SPORTOVNÍ VYŽITÍ + KERAMICKÉ Helloween-
ské DÍLNIČKY – keramická kachle s podzimní kerami-
kou, misky a keramický drak 
MOŽNO DÍTĚ PŘIHLÁSIT NA JEDNOTLIVÉ DÍLNY - 
SPORTOVNÍ DÍLNA – 9 – 12 hodin, cena 50,- Kč
VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA - 13 – 16 hodin, cena 
150,- Kč – materiál v ceně
II. DOBRODRUŽNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
27. + 28. + 29. 10. – děti v TYMY prožijí zajímavý 
program – rukodělný, sportovní, výtvarný, hudební, 
turistický výlet a další
PŘIPRAVUJEME NA  LISTOPAD 2021:
 5. 11. Slavnost broučků - od 17:00 
 6. 11.  DĚTSKÁ PORTA A MELODIE 
  7. 11. Taneční polepšovna pro dospělé 
12. 11. Turnaj ve stolním fotbálku 
18. 11. Beseda Green life – od 18 hodin
19. – 21. 11. CVVZ 2021 – Celostátní vzájemná vý-
měna zkušeností

Do Holešova se sjely talentované děti 
z celého kraje

SVČ TYMY v letošním roce uspořádalo 3. ročník 
krajského kola talentové soutěže ve Zlínském kraji 
pod názvem „Zlatý oříšek 2021“. Mám velkou radost,  
že 10. 10. 2021 velmi úspěšně proběhlo finále této sou-
těže v holešovském zámku.

Do Zlatého oříšku ZK se nominovalo celkem 40 jed-
notlivců, dvojic a kolektivů. Odborná porota vybrala 12 
finalistů, kteří se v neděli „utkali“ v holešovském zámku. 
Porota i všichni diváci prožili nádherné dvě hodiny ve 
společnosti mladých talentů z celého kraje. Pro diváky 
to byla velmi zajímavá podívaná.

Moderátorka postupně představila všechny fina-
listy, kterých bylo nakonec deset, dva se ze zdravotních 
důvodů nezúčastnili. Mezi nominovanými byla spor-
tovkyně – hokejbalistka, hráčka na violoncello, zpěvák, 
dětská kapela, sportovní tým desetibojařů, fotografka, 
elektrotechnik, atletka, klavíristka, chlapec ovládající 
intuitivní vidění a logiku.

Porota zasedala ve složení – předseda poroty pan 
Jiří Kotmel – předseda správní rady nadačního fondu 
Zlatý oříšek, členové poroty - senátorka Šárka Jelínková,  
členka parlamentu ČR Alena Gajdůšková, radní ZK Olga 
Sehnalová, Jitka Žaludková za firmu Kuraray, Veronika 
Hašková – NWT, Milena Zajícová – RK Century 21 a paní 

Vladimíra Šulavová dlouholetá vedoucí tanečního oddě-
lení z Přerova.

Porota měla velmi těžkou úlohu vybrat nejlepší 
tři, kteří z rukou předsedy nadace Zlatého oříšku Jiřího 
Kotmela získali sošku ZO 2021. Sošku nakonec vybojo-
vali - Barbora Vaňková všestranně nadaná, Viktor Vrou-
bek – elektrotechnika, Monika Železníková – atletika. 
Čtvrtou sošku Zlatého oříšku získal Jiří Kaďorek /zpěv/ z 
Kostelce u Holešova. Tuto cenu mu předal starosta města 
Holešova Rudolf Seifert a podpořil tak rozvoj mladých 
talentů v našem regionu.

Největší počet hlasů od diváků získala Veronika No-
votná – hra na violoncello, která získala dort a plyšáka.

Všichni finalisté si z Holešova odvezli kromě zážitků 
také pěkné ceny a tradičně po jedné sazenici ovocného 
stromku, kterou všem věnovala radní ZK Olga Sehnalová.

Poděkování si zaslouží Zlínský kraj a město Holešov 
za převzetí záštity nad touto krásnou akcí, velký dík si 
zaslouží všech 8 porotců za jejich nelehký úkol. Moc dě-
kujeme také všem sponzorům, podporovatelům a také 
mediálním partnerům. Děkuji také všem svým kolegům 
a kolegyním za skvěle odvedenou práci a aktivní přístup. 
Pevně doufám, že Zlatý oříšek napevno zakotvil v našem 
městě a již teď se těšíme na Zlatý oříšek 2022.

Mgr. Jarmila Vaclachová
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Sto let od narození dr. Josefa Svátka
Nejen holešovské muzeum si letos 20. října připomene 100. výročí dne, kdy se naro-

dil Josef Svátek, historik, archivář, vlastivědný pracovník a dlouholetý ředitel Městského 
muzea v Holešově.

Josef Svátek se narodil 20. října 1921 v Pardubicích, v Praze vystudoval gymnázium  
a knihovnickou školu. Historické vědy začal studovat po válce na Karlově univerzitě a dokon-
čil je v padesátých letech na olomoucké univerzitě doktorátem filozofie. Nejprve pracoval 
ve Státním archivu v Opavě; poté přišel do Holešova, kde v letech 1960 – 1975 působil jako 
ředitel Městského muzea v Holešově a po jeho sloučení s Muzeem Kroměřížska pracoval pro 
toto muzeum v Kroměříži i v Holešově i po dosažení důchodového věku až do roku 1983.

Jeho podíl na kulturním životě Holešovska po roce 1960 byl zcela mimořádný. Patřil 
k aktivním členům Vlastivědného kroužku a obětavě pracoval v městské komisi památ-
kové péče. Realizoval dlouhou řadu výstav a expozic, publikoval několik stovek článků  
a zpráv v regionálním tisku, ale i v odborných historických časopisech. Zabýval se ději-
nami 1. a 2. světové války a neopomínal ani pohnuté osudy holešovských Židů. Podílel 
se na vytvoření soupisu pomníků a pamětních desek připomínajících obě velké války 
v kroměřížském okrese. Proslulost si získal znamenitými přednáškami zaměřenými na 
holešovské památky a význačné osobnosti a mnoho lidí ještě vzpomíná na Svátkovy za-
svěcené výklady, když provázel po holešovských památkách.

Jeho nejmilovanějším tématem však byla historie církevních řádů – trinitářů, fran-
tiškánů a zvláště piaristů. Za přínos k poznání dějin řádu byl v roce 1991 jmenován čest-
ným bratrem školského řádu piaristů.

Nedlouho po 75. narozeních podlehl těžké nemoci a 6. ledna 1997 v Kroměříži ze-
mřel. V roce 2017 byl mimořádně oceněn jako Osobnost města Holešova in memoriam.

Jan Machala Dr. Josef Svátek při provázení na holešovském hřbitově (foto z Městské knihovny v Holešově)

Další skřítek 
do Amerického parku

Jsme velmi rádi, že do zkulturnění Amerického par-
ku se zapojují i děti. Šikovný a začínající dřevař Vojtěch 
Drábek, kterému je pouhých 11 let, se svým tatínkem 
vyrobili veselého dřevěného skřítka, který bude umístěn 
v parku. Vojtovi mockrát děkujme a jeho práce si vážíme. 
Během podzimu spolek Proud pomůže skřítkovi „zabyd-
let se“ v blízkosti Rákosníčkova hřiště v malém domečku 
na stromě. Přitom bude tak vysoko, aby si jej každé dítě 
mohlo prohlédnout a měl i skřítek klid pro své bydlení. 

Zároveň bych i touto cestou rád poděkoval městu 
Holešov za odstranění starých pařezů v centrální a zadní 
části parku. Pařezy komplikovaly sekání travního poros-
tu a děti o ně občas zakopávaly.

Mgr. Jakub Nevřala, předseda spolku Proud

Představení nové knihy Jana Brázdila
Ve studovně městské knihovny se sešlo hned ně-

kolik desítek lidí, aby spolu s autorem Janem Brázdilem 
„uvedly do života“ jeho novou knihu. Kniha nese název 

Utrpení lásky a dle úryvků, které zazněly z úst Hany 
Georgiánové, z ní láska i utrpení přímo sálá. V psycho-
logickém dramatu je rozvíjena dějová linka hlavních 
postav, která je prokládána poezií. Citováno bylo také 
hodnocení kritika, který knihu ohodnotil jako nepřed-
vídatelnou, psanou neobvyklým stylem a velice kvalitně 
provedenou. „Utrpení lásky je psychologickým drama-
tem o marném boji člověka s osudem a láskou. Samot-
né téma románu je odrazem duše, cítění, bolesti i lásky 
nejen našich postav, ale i mého cítění, či cítění každého  
z nás,“ uvádí ke knize sám autor.

Příjemný podvečer s procítěným přednesem ukázek 
byl doplněn hudebním doprovodem Iva Georgiána, který 
představil své vlastní písně.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST

Myslivecká slavnost sv. Huberta bude letos 
7. listopadu

Myslivecké spolky Mikroregionu Holešovsko po roční 
covidové odmlce uspořádají v neděli 7. listopadu již de-
sátý Svatohubertský den. Průvod v čele s hubertskou jíz-
dou, uniformovanými myslivci, sokolníky a psovody vyjde 
tradičně v 9.00 hodin od zámku. Na zastávkách průvodu 
budou troubit myslivečtí trubači na lovecké rohy. Letos 
myslivci z Holešovska vyjdou poprvé s novým praporem 
sv. Huberta. V 9.30 hodin se uskuteční v nádherně mys-
livecky vyzdobeném farním kostele slavnostní troubená 
a zpívaná svatohubertská mše sv. a po ní bude před kos-
telem podáváno občerstvení, letos včetně mysliveckých 
specialit. Na oslavu patrona všech myslivců, sv. Huberta 
srdečně zvou myslivci z Holešovska.
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Hledáme prodavačku na čerpací stanici PHM  
v Dobroticích, nástup možný ihned, vhodné 
i pro důchodce a ZPS. Kontakt telefonicky  
724 4014 621  nebo 731 581 027

Kouzelnická show 
Magie za sklem
20. listopad 2021
17.00 - 19.30 
výloha Knihovny Holešov
www.magic-radekr.webnode.cz

Firma S+H Elek-
tromontáže s.r.o. 
Holešov příjme 
Elektrikáře, kon-
takt: 608 660 
661, 723 064 301, 
mail: hradil.v@
seznam.cz

Antigenní i PCR testování 
v SVČ TYMY 

PCR testování – sadu pro odběr je nutné si vyzved-
nout předem, ideálně ve středu nebo čtvrtek, v pátek ráno 
provést odběr a do 10 hodin doručit odebraný vzorek zpět  
do odběrného místa. 

Antigenní testování – každé pondělí od 8 do 10 hodin 
a každý pátek od 15 do 16 hodin, vstup dvorem. S sebou 
kartičku pojištěnce, občanský průkaz, respirátor. V případě 
dotazů volejte: 734 358 562

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

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

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

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

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

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

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

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

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

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

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

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

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

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

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

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

1 000 - 3 000 Kč

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz, 

tel.: 774 359 921
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Nabízíme prodej a dopravu stavebního materiálu 
a paliv pro veřejnost i podnikatele

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

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

 Příčinou může být

chronický zánět v těle z

důvodu toxické zátěže,

přítomnosti virů a

patogenů a špatného

poměru omega 3 : 6. 
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Jak je možné, ze jíme zdravě, cvičíme, 

ale přesto máme spoustu zdravotních

problémů?

 

 

Zjistěte příčinu.

Správný poměr omega 3:6 je podle
vědeckých výzkumů jedním z

nejdůležitějších faktorů pro udržení
dlouhodobé a zdravé rovnováhy v těle.

 Napište mi na e-mail chytilova.tucapy@seznam.cz "ANO" a já Vám zajistím krevní test, na

základě kterého vyhodnotíme hodnoty omega 3 v krvi a najdeme řešení pro lepší zdraví a vitalitu. 

Jitka Chytilová / tel: 606 041 320 / e-mail: chytilova.tucapy@seznam.cz
 

máte suchou

kůži?

křehké a lámavé

nehty?

jste podrážděni a

nesoustředění?

 jste unavení a

máte málo

energie?

 špatně spíte?

 bolí vás klouby?
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